UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /QĐ-STP

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh
của tổ chức hành nghề luật sư
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định số 137/NĐCP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 670/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định cơ
cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 1709/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy
định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn
phòng thuộc Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành
nghề luật sư như sau:
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC CƯỜNG.
Giấy đăng ký hoạt động số: 1506003/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Tuyên
Quang cấp ngày 18/8/2020 (Cấp lần đầu ngày 14/02/2020).
Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 số nhà 350, đường Quang Trung, tổ 7, phường Phan
Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng chi nhánh: Luật sư Vũ Trung Kiên, giới tính: Nam, sinh ngày:
23/02/1980, chứng minh nhân dân số: 070509023, cấp ngày: 06/3/2020, nơi cấp:
Công an tỉnh Tuyên Quang.
Là chi nhánh của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc
Cường, địa chỉ trụ sở: Khu dân cư Lý Thái Tổ, tổ 17, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Lý do thu hồi Giấy đăng ký hoạt động: Tổ chức hành nghề luật sư thành
lập chi nhánh quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo quy định tại điểm
b khoản 1 Điều 48 Luật Luật sư năm 2006.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Công
ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Cường và tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh TQ;
- Công an, VKSND, TAND các huyện, TP;
- Chi Cục thuế thành phố Tuyên Quang;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Trang TTĐT STP (đăng tải);
- Lưu: VT, TTr (Hạnh).
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