
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày        tháng  8  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022”;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày     

13/8/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh gồm các ông 

có tên sau đây: 

1. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp; 

2. Ông Lương Văn Chuyền, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp 

luật và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp; 

3. Ông Dương Văn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản - Sở Tư pháp; 

4. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật - Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh được tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp tổ chức và 

có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp 

huyện và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. 

Khi tham gia nhiệm vụ Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, các Tập huấn viên 

được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Long Hải 
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