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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:   03   /TB-STP 

 

An Giang, ngày   10   tháng  01  năm 2018 
 

       

THÔNG BÁO 

Về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra 
 

 

Sở Tư pháp nhận được Báo cáo ngày 28/11/2017 của Đoàn kiểm tra 

việc thực hiện Kết luận thanh tra số 926/KL-STP ngày 22 tháng 9 năm 2016 

tại Văn phòng luật sư Quách Phong; 

Qua xem xét nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết 

luận thanh tra số 926/KL-STP ngày 22 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng luật 

sư Quách Phong và các tài liệu đính kèm; Sở Tư pháp xác định Văn phòng 

luật sư Quách Phong đã hoàn thành xong việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực 

hiện kết luận thanh tra, Sở Tư pháp thông báo: 

- Kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra số 926/KL-STP 

ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Tư pháp đối với Văn phòng luật 

sư Quách Phong. 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên 

trang thông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn luât sư An Giang; 

- VPLS Quách Phong; 

- Văn phòng Sở (đăng trang thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, TTr, HS. 

  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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