
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Thanh Hóa, ngày         tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp lại thẻ Trợ giúp viên pháp lý 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 

trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 

15/02/2023 về việc đề nghị cấp lại thẻ Trợ giúp viên pháp lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại thẻ Trợ giúp viên pháp lý cho ông Đường Xuân Anh - Trợ 

giúp viên pháp lý, công tác tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh 

Hóa, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023. Lý do cấp lại thẻ: Bị mất thẻ. 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung 

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

ông Đường Xuân Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 2 Quyết định; 

- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-24T10:38:24+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Văn Thi<thinv@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-24T10:40:39+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-24T10:40:47+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-24T11:18:09+0700




