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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ủy quyền ký các văn bản có liên quan đến công tác lý lịch tư pháp  

    

  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN  

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; 

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư 

pháp; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 

số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Quyết định số 

02/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2016 về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số 

nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015;  

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thừa lệnh Giám đốc Sở Tư pháp ký văn 

bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi ủy quyền: 

a) Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp; Văn bản xác minh về điều 

kiện đương nhiên xóa án tích; 
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b) Văn bản cung cấp lý lịch tư pháp, văn bản cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp bổ sung và Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cho Trung tâm 

Lý lịch tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp;  

c) Văn bản cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư 

pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

2. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 01/02/2021 cho đến khi có văn bản 

chấm dứt việc ủy quyền.  

Điều 2. Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp chịu trách 

nhiệm về nội dung của các văn bản được Giám đốc Sở ủy quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

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

 
Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 

- Trung tâm LLTP Quốc gia – Bộ Tư pháp; 

- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; 

- Tòa án Quân sự Trung ương; 

- Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh; TAND tỉnh; VKSND tỉnh;  

Cục THADS tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVSN thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP.    

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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