
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /QĐ-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lai Châu, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu 

trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ các Luật: Thanh tra năm 2010; Tiếp công dân năm 2013; Khiếu nại 

năm 2011, Tố cáo năm 2018; Phòng, chống tham nhũng 2014; 

Căn cứ các Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011; Nghị định 

64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; 

Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019; Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt 

động của thanh tra Ngành tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 

và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số: 116/QĐ-STP ngày 01/12/2020 V/v phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 48/QĐ-STP ngày 10/5/2021 V/v điều chỉnh kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng công chứng số 1 tỉnh Lai 

Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 

1. Thời kỳ thanh tra: Năm 2020. 

2. Thời hạn thanh tra: 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
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Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Văn Ban, Phó giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Chánh thanh tra Sở Tư pháp - Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Lê Thị Na - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp - Thành viên; 

4.  Bà Lê Thị Thu, Chuyên môn Phòng HC&BTTP Sở Tư pháp - Thành viên, 

Thư ký. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra và 

tổ chức thực hiện nội dung thanh tra tại Điều 1 của Quyết định này. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; 

quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 

Việc giám sát Đoàn thanh tra do Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện. 

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng 

Sở, Trưởng Phòng HC&BTTP - Sở Tư pháp, Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lai 

Châu và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, HSTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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