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Số:        /STP-STP Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

    Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Luật sư với tư cách cá nhân 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012); 

Căn cứ Nghị định 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 (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018); 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, 

Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Tư 

pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp hộ tịch thuộc UBND cấp xã; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân số 

26050055/TP-ĐKHĐ ngày 15/10/2019 do Sở Tư pháp cấp cho Luật sư Nguyễn 

Quốc Sáu để hành nghề theo hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu 

hạn xây dựng Hữu Hảo; 

Lý do chấm dứt hành nghề: Do chấm dứt hợp đồng lao động 

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

Điều 3. Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Luật sư Nguyễn Quốc Sáu và các tổ 

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

Nơi nhận: 

-Như Điều 3 QĐ; 

-Giám đốc Sở (B/c); 

-Phó giám đốc Hoàng Văn Truyền; 

- Lưu: VT, BTTP 
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