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TỜ TRÌNH 

Dự thảo quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng tư pháp huyện Quảng Hòa 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Phòng Tư pháp xin trình UBND huyện 

dự thảo quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức của Phòng tư pháp huyện Quảng Hòa như sau: 

 1. Sự cần thiết ban hành quyết định 

 Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo 

đó trong quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư pháp đã bỏ chức năng kiểm 

soát thủ tục hành chính và không còn nêu chức năng quản lý bồi thường nhà nước 

đưa mà vào các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

để thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 

2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh. Thông tư số 07/2020/TT-BTP đã bổ sung quy định về con 

dấu, tài khoản của Phòng Tư pháp đồng thời cập nhật, bổ sung thêm các chức 

năng, nhiệm vụ được giao cho Phòng Tư pháp theo các văn bản luật có liên quan 

đã được ban hành trước.   

Do đó, cần thiết phải ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng tư pháp huyện Quảng Hòa để Phòng Tư pháp 

đi vào hoạt động bảo đảm hiệu quả, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, bảo 

đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản lý công tác Tư pháp.  

 2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo quyết định  

Xây dựng quyết định phù hợp với: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  Nghị định 
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số 34/2016/NĐ-CP của ngày 14 tháng 05 năm 2016 Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 

07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng 

Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Xây dựng quyết định theo đúng trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

3. Quá trình xây dựng dự thảo quyết định 

Quá trình xây dựng dự thảo thực hiện theo trình tự thủ tục ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật như sau: 

Về lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định: Phòng Tư pháp đã xây dựng 

dự thảo và gửi dự thảo quyết định xin ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, các phòng, 

ban, ngành thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trên cơ sở các ý kiến 

đóng góp, đã tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến phù hợp và có cơ sở (cụ thể trong Bản 

tổng hợp ý kiến góp ý gửi kèm). 

Về thẩm định dự thảo quyết định:  

Dự thảo quyết định đã được tiến hành thẩm định vào ngày ..../..../2021 (cụ 

thể ý kiến thẩm định trong Báo cáo thẩm định gửi kèm). 

 Trên đây là Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng tư pháp huyện Quảng Hòa. Phòng Tư 

pháp xin kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 (Gửi kèm theo: (1) Dự thảo quyết định; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý; (3) Báo cáo thẩm định và tiếp thu ý kiến thẩm định). 

Nơi nhận: 

- UBND huyện;  

- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 


