
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 96/TTr-STP ngày 

09 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể 03 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: 

1. Chi nhánh số 1: đặt trụ sở tại huyện Chi Lăng, thực hiện trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; 

2. Chi nhánh số 2: đặt trụ sở tại huyện Lộc Bình, thực hiện trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Đình Lập; 

3. Chi nhánh số 3: đặt trụ sở tại huyện Bình Gia, thực hiện trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn các huyện Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 

4.3 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện việc giải thể theo đúng thủ tục quy định của pháp luật; đồng 

thời có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài 

sản, đất đai (nếu có) và các vấn đề có liên quan theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp;   

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,các phòng CM, ĐV; 

- Lưu VT, THNC (HTMĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Hồ Tiến Thiệu 
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