
B ộ  T ư  PHÁP CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do  - H ạnh phúc

Sổ: 07/2020/TT-BTP Hà Nội, ngày 21 lining 12 nám 2020

TH Ô N G  T ư

llirím g dẩn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn CÜÍ1 Sỡ T ir pháp thuộc ủ y  ban 
nhân dan  cấp tinh , Phòng T ư  pháp thuộc ủ y  ban  nhân dân  cấp huyện

Cản cử Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày Iố thảng 8 nậm 20¡7 của 
Chính phủ (Ịuy định chirc nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tò chúc của Hộ 
Tư pháp;

Cản cử  Nghị (tịnh sổ 24/20Ì4/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 năm 2014 cùa 
Chính phu quy định lô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
tỉnh, tlììmh phổ Ị rực thuộc trung ương và Nghị ổịnìi sổ Ỉ07/2020/NĐ-CP Iigàv 
14 tliáng 9 nám 2020 cùa Chinh phù sứa đồi, bo sung một sổ diều cùa Nghị định 
so 24/2014/NĐ‘CP ngày 04 thảng 4 nãm 2014 của Cliính phũ quy định tổ clrìrc 
các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhản dân tinh, thành pho trực tliuộc 
trung ương;

Cản cử Nụììị địnlì sổ 37/2014/NĐ‘CP ngày 05 thủng 5 năm 20Ị4 cua Chính 
phu quy (iịnlí tủ chirc các CƯ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành ỊÌÌU) thuộc tinh, ilùmlt pho trực thuộc trung trơtig và Nghị định 
so 108/2020/ND- c p  ngày 14 thủng 9 nam 2020 cùa Chính phù sứa (tỏi, bô sung 
một sô điều cùa Nghị định sò 37/2014/NĐ-CP lìgày 05 tháng 5 năm 2014 của 
Chinh phù quy định tủ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã. thành pho thuộc tinh, thành phổ W it  tlmộc int/ig Itơĩỉg;

Trẽn cơ sớ  ý  kiến của Bộ Nội vụ vẻ thẳm quyền ban liành V() nội dung 
Thõng tư hướng dần chúc nâng, nhiựnt vụ và íỊtiyền hạn cùa Sở Tư pháp thuộc 
ủ y  ban nhũn dân CUỊ) tinh, Phòng Tư pháp thuộc ủ y  han nhân dân cap huyện 
tại Công vàn sổ 64H4/BNV- TCBC ngày OS tháng 12 nám 2020;

Theo cíe nghị của Vụ ỉ rướn g Vụ Tỏ chicc cán bộ;
Bộ tnrớĩtg Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hưởng dan clnec nâng, nhiệm 

vụ và quyển lụm cùa Sờ Tư pháp thuộc U \ ban Iihân (lân tinh, thành pho inrt- 
thuộc Trung tnmg (sau đáv gọi chung iồ cấp tinh), Phòng Tư pháp thuộc ủ y  ban 
nhân dàn huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc tinh, ilùtnh phổ thuộc thành pho 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung lù cap huyện).

C hư ơng  1 

SỞ TƯ PHÁP

Diều 1. Vị tr í  vù chức năng

I. Sở Tư pháp lã cơ  quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp linh, có 
chức năng tham mưu ủ y  han nhân dãn cấp tinh quan lý nhà nước về: công tác



xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật: kiểm tra. 
xử lý. rà soát, hệ thống hóa vãn bàn quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giãi ở  cơ sờ: pháp che: chứng thực: nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc 
lịch; lý lịch tư pháp: bồi thưởng nhà nước: trợ giúp pháp lý: luật sư, tư vấn pháp 
luật; công chứng; giám định tu pháp: dâu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa 
giai thương mại; thừa phái lại: quan lài viên, doanh nghiệp quán lý. thanh lý tài 
sản và hành nghề quàn lý. thanh lý tài sản: dăng kỷ biện pháp bão đâm; quan lý 
c ô n g  tác thi h àn h  pháp  luậi VC xứ lý vi phạm  hành  ch ính; c ô n g  tác tư  pháp  khác 
và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

2. Sừ Tư pháp cỏ tư cách pháp nhân, có con dấu và lài khoản riêng: chịu 
sự chi đạo, quân lý VC tồ chirc. bien ehe cùa ủ y  ban nhân dân cap tinh theo thấm 
quycn; chịu sự chi đạo« hưởng dẫn, kiêm tra, thanh tra vè chuyên môn, nghiệp 
vụ của Bộ Tir phốp.

Diều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình ủ y  han nhân dán cấp tinh:

a) Dự thào nghị quyết, quyết định, chi thị và các ván ban khác thuộc pliạni 
vi thâm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân câp tinh 
trong lĩnh vực tư pháp:

b) Dự thảo ke hoạch dài hạn, 05 năm, hàng nỗm và các đè án. dự án. 
chương trinh, biện plìáp tò chức thực hiện các nhiêm vụ cải cách hành chính nhà 
nước, cai cách tir pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thâm quyền quyết 
định của Hội dồng nhân dân. ủ y  ban nhân dân cấp (inh trong lĩnh vực tư pháp;

c) Dự thao quyểt định thành lập. tò chức lại. giai thỏ các tỏ chức, đem vị 
thuộc Sở Tư pháp, dự Ihảo quyết định quy định cụ the chức năng, nhiệm vụ. 
quyền hạn và cơ cấu tô chức cua Sở tlico quy định pháp luật.

2. Trình Chú tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thao quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ. quyển hạn vả cơ cấu 
tô chức của đom vị sự  nghiệp công lập trực thuộc Sở:

b) Dự thảo quyết định, chi thị và các vãn ban khác thuộc thâm quyển ban 
hành của Chu lịch ủ y  ban nhân dân cấp tinh về còng tác tư pháp ờ d ịa  phương.

3. Tổ chức thực hiện các văn bân quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương 
trinh, dồ án, Uự án trong lĩnh vực tư pháp dà được cẳp cổ thắm quyền quyci dịnh, 
plie duyệt.

4. v ề  xây dựng vãn bản quy phạm pháp luật:

a) Chú trì, phoi hợp với Vãn phòng Hội đổng nhân dân, Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân cấp tình và các cơ  quan, tỏ chức cổ liên quan lụp danlì mục nghị quyểl

*>
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cùa Hội dồng nhân dân cấp linh, danh mục quyết định của ủy  ban nhân dân cáp 
linh quy định chi tict vãn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cắp trên;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tố chức có lien quan thẳm định, tham 
gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng nghị quyếi cúa Hội đồng nhân dân cắp 
tỉnh (Jo Uy ban nhân dân cap tinh trình: phoi hợp với Văn phòng ủ y  ban nhân 
dân cấp linh xem xét kiêm tra việc đê nghị ban hành quyéi định cùa Uy ban 
nhân dân cấp tinh: tham gia xây dựng, góp ý. thấm định dự thảo các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thâm quyền ban hành của Hội đòng nhân dân và Uy ban 
nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật:

c) Theo dõi, tlỏn doc, kicm ira. báo cáo việc xây dựng vân bản quy định 
chi tiết vân bàn quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cap trên ở  địa phương 
dê bào tlàni tien dộ soạn thào và chất lượng dự tháo văn băn quy dịnh chi tiết.

5. v ề  theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xây dụng, trinh Uy ban nhàn dân câp tinh ban hành và tỏ chức thực hiện 
ké hoạch Iheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn:

b) Hướng dẫn, dôn đốc, kiểm tra cảc ca  quan chuyên môn thuộc ủ y  ban 
nhân dân cap linh. Uy ban nhãn dân cấp huyện trong việc thực hiện công tííc 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật ụũ tîja plnrưng; kiến nghị với Uy ban nhân 
dân cấp tinh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Tông hợp. xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở  tija phương 
và kiên nghị các hiện pháp giãi quyêt nhùng khỏ khăn, vướng mac trong thi 
hành pháp luật với ủ y  ban nhân dân cấp tinh và Bộ Tư pháp:

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luậi trong các lĩnh vực tư pháp thuộc 
phạm vi quản lỷ nhà nước của ủ y  ban nhân dán cấp tinh.

6. v ề  kiềm tra văn bản quy phạm plìdp luật:

a) Là đầu mối giúp Uy ban nhân dân cắp tinh tự kiêm tra văn bản do Uy 
ban nhân dân cấp tinh ban hành;

b) G iúp Chú tịch ủ y  ban nhân dân cấp tinlì kiểm tra, xử lý vãn bàn cua 
Hội dồng nhân dân và ủ y  ban nhân dán cấp huyện;

c) Kiêm tra, xử lý đối với các văn bán có chứa quy phạm pháp luật do 
Hội đong nhân dân hoặc Uy han nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không 
tlirợc ban hành bầng hình thức nghị quyết cua Hội đồns nhân dân hoặc quyet 
định cùa ủ y  ban nhân dân. các vãn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có 
thê thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cap 
huyện. Thu trưữniỉ các cơ  quan chuyên môn thuộc ù y  ban nhân dân cấp 
huyện ban hành:
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d) Kiểm tra. đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bồn trái pháp
luật tại khoăn này theo quy định pháp luật.

7. Vẻ rà soát, hệ thống hóa vãn ban quy phạm pháp luật:

a) Là đầu mối giúp ủ y  ban nhân dán. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cắp tinh lô
chức thực hiộn viộc rà soát, hệ thong hóa văn ban quy phụm pháp luật của Hội
đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật;

b) Dỏn đổc, hưởng dần, tổng hợp kct qua rà soát, hộ thống hóa văn bản 
chung của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân câp linh;

c) Giúp Chủ lịch Uy ban nhân dân cấp tinh cập nhật văn bàn quy phạm 
pháp luột do Hội đỏng nhân dân và ủ y  han nhân dân câp tỉnh ban hãnh trên cơ 
sở dừ liệu quốc gia về pháp luật.

8. v ề  phố bicn, giáo dục pháp luật và hòa giãi ở  cơ sở:

a) Xây dựng, irình ủ y  ban nhân dân cap tinh ban hành các chương trình, 
ke hoạch, dề án về phô biến, giáo dục pháp luật vả tô chức thực hiện sau khi các 
chưcmg trinh, kế hoạch, đc án được han hành:

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phô biến, giáo dục pháp luật 
tại địa phương; hướng dẫn. đôn dốc. kicm tra Ctìtí cơ  quan chuyên môn trực 
thuộc ủ y  ban nhãn dân câp tinh, các cơ quan, tỏ chirc có licn quan và Uy ban 
nhân dân cap huyện trong việc tò chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chu nghĩa Việt Nam trcn địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phoi hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật cắp linh;

d) Xây dựng, quản lỷ đội nuũ báo cáo vicn pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật; phoi hợp với các cơ quan có licn quan thực liiộn chuẩn hóa đội ngù 
giáo viên dạy môn giáo dục công dân. giáo viên, giáng viên dạy pháp luậi trên 
địu bàn theo quy định pháp luật;

cl) Theo dõi, hướng dần việc xây dựng, quản lý, khai thác tu sách pháp 
luật ờ  các xà. phường, thị trắn (sau đây gọi chung là cẩp xà) và cốc cơ quan, đơn 
vị khác theo quy (.lịnh pháp luật;

c)  I lư ỡng  dần. k iểm  tra. theo  dõi VC tô chức v à  hoạt đ ộ n g  h ò a  g iá i  ở  c ơ  sở; 
lô chức tập huấn, Inrớng dần nghiệp vụ vù kỳ nâng hòa giải ở  c a  sờ  cho hòa giải 
viên tại địa plurơng iheo quy định pháp luật.

9. Ciiúp Uy ban nhân tỉân cấp tinh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cap xã 
dạt chuán tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật.

10. v ề  hộ tịch, quốc tịch, chửng thực và nuôi con nuôi:
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a) Ciiúp Uy ban nhân dân cấp linh chi đạo. hướng dần việc tô chức thục 
hiện cõng tác đăng kỷ vả quan lý hộ tịch, quốc tịch, chủng ihực. nuôi con nuôi 
tại địa phương;

b) Giúp Uv ban nhân dân cấp tinh thực hiện việc quăn lý. cập nhật, khai 
thác Cơ sờ dừ liệu hộ lịch;

c) Quăn lý. sứ dụng sỏ  hộ tịch, biêu mầu hộ tịch: lưu trử Sò hộ tịch, hồ sơ 
đăng ký hộ tịch; cáp hail sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật:

d) Để nghị ủ y  ban nhân dân cấp linh quyết định thu hồi. hủy bo giầy tờ hộ 
lịch do Úy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định pháp luật (trừ trường 
hợp kct hỏn trái pháp luật); dè nghị Chu tịch ủ y  ban nhân dân cấp tinh quyết 
định thu hồi, hủy bò giấy tờ hộ lịch do Sở Tư  pháp cấp mà phát hiện không đúng 
quy định pháp luật;

đ) Thẳm định hồ sơ. trinh Uy ban nhân dân cap linh giãi quyếl các việc VC 
nuôi con nuôi thuộc thâm quyền cùa ủ y  ban nhân dân cấp tinh; giải quyếi các 
việc về nuôi con nuôi có ycu lổ nước ngoài thuộc thâm íịuyôn theo quy định 
pháp lu(it và chi dạo cùa Uy han nhân dân cấp tinh:

e) Thực hiện các nhiệm vụ đè giãi quyếl hồ sơ xin nhập, xin Irờ lại. xin 
thôi quổc tịch Việt Nam. cap Giấy xác nhận có quổc tịch Viột Nam. cap Giấy 
xác nhộn lã người gốc Việt Nam; quán lý và lưu giử  hổ sơ, sô sách về quốc tịch 
theo quv định pháp luật.

ỉ I . v ề  lý lịch lư pháp:

a) Xây dựng, quan lý. khai thác, bào vệ vù sứ dụng cư sở dử liệu lý lịch tư 
pháp trong phạm vi cap linh;

b) Tiếp nhộn, xử lý ihông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân. Viện 
Kiếm sát nhân dàn, cơ quan Công an. cơ  quan Thi hành án dân sự. các cơ  quan, 
lô chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; l(ip lý 
lịch tư pháp, cộp nhật thông tin lý lịch tư  pháp bò sung: cung cắp thông tin lý 
lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch lư pháp quốc gia và Sỡ Tư pháp theo quy 
(tịnh pháp luật:

c) Cấp Phicu lý lịch lư pháp theo tham quyển.

12. v ề  bồi thường nhã nước:

a) Hưởng dần. tập huấn kỳ năng, nghiệp vụ công lác bồi thường nhà nưởc 
theo quy định pháp luật:

b) Hướng dần người bị thiệt hại thực hiện thủ lục yêu cẩu bải thường trong 
phạm vi địa phương; đề xuất ủ y  ban nhân dân cấp linh kiến nghị cơ quan có thấm
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quyền xử lý vi phạm trong việc giãi quyểl bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn 
trá trong hoạt dộng quản lý hành chính, tổ lụng và thi hanh án tại địa phương;

c) Đc xuất, trình ủ y  ban nhân dân cap tinh xác định cơ quan giai quyci 
bồi thường theo quy định pluíp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi 
được cơ quan giái quyết hồi thưởng dề nghị: tham gia thương lượng việc bổi 
thường tại địa phương thuộc thâm quyên quản lý cùa Uy ban nhân dân cấp tinh;

li) Theo dõi, tlỏn đốc. kicm tra công tác bồi thường nhà nước;

đ) Đề xuất ủ y  ban nhân dân cẩp tinh kiến nehị người có thầm quyển klìáng 
nghị hãn án. quyếl định của Tòa án cổ nội dung giãi quyổt hồi thưởng, kiển nghị 
thủ trướng cơ  quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết 
định hoàn trá, giảm mức hoàn trà theo quy định pháp luật: yêu cẩu thú trưởng cơ 
quan quân lý trực liếp người ilìi liành công vụ gây iliiội hụi húy quyết định giải 
quyết hồi tlurờng theo quy định pháp luật;

c) Giúp ủy  ban nhân d0n cấp linh thực hiện quan lý nhà nước về công 
tác hồi thường nhà nước tụi dịa phương.

13. v ề  trợ giúp pháp lý

a) Quản lý, Inrémg dần, kiềm tra về tô chức và hoạt động của Trung tâm 
irợ giúp pháp lý nhà nước, hoạt động irợ giúp pháp lý của các tổ chức tham gia 
trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật;

b) Thực hiện nhiộm vụ cua cơ quan thưởng trực I lội đổng phổi hợp liên 
ngành về irợ giúp pháp lý tronu hoạt dộng tố tụng ờ  tinh, thành pho trực thuộc 
Trung ương;

c) Đc nghị Chú tịch ủy  ban nhân dân cấp tinh thành lập. giãi thể. sáp nhập 
Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bổ nhiệm và cap the trợ 
giúp viên pháp lý. miền nhiệm và thu hồi thê trợ giúp viên pháp lý. cấp lại the 
trợ giúp viên pluíp lý;

d) Cap, cap lại. thu hổi thê cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đỏi 
nội dung, cap lại và thu hổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tô chức 
đáng kỷ tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; de nghị Bộ Tir pháp 
lõ chức kiêm tra lộp sự trợ giúp pháp lý:

đ) Công bổ, cập nhật danh sách các tò chức thực hiện trợ giúp pháp lý. 
người thực hiện trự giúp pháp lý tụi địa phương, dăng tãi trẽn Trang thông tin 
điện tứ của Sở Tư pháp VÌI gưi I3Ộ Tư pháp đê dáng tai trên Còng thong tin điện 
từ của Bộ Tir pháp;

e) Lựa chọn, ký két. thực hiện và chấm dirt hợp dỏng thực hiện irợ giúp 
pháp lý với các tổ chức hành nghề luật SƯ. tỏ chức tư vấn pháp luật: kiềm tra.
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giám sát viộc thực hiện hợp dồng thực hiện trợ giúp pháp lý: thanh toán thù lao 
và chi phí thực liiện trợ giúp pháp lý cho tồ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý; quản lý và tò chức itánlì giã chất lượng vụ việc tham gia tổ tụng và vụ 
việc đại diện ngoài tố tụng theo quy định pháp luật.

14. Vc luật sư và lư van pháp luật:

a) Tham num, dè xuất với ủ y  ban nhân dân cấp linh thực hiện các biện 
pháp hồ irự phát trien tố chức hành nghề luật sư. tò chức và hoạt dộng tư van 
pháp luật tụi địa phương;

b) Cap, cap lại hoặc Ihu hối Giấy đãng kỷ hoạt dộng của tố chức hành 
nghè luật sư Việt Nam. tó chức hành nghe luật sư nước ngoài lọi Việt Nam. 
Trung lâm tư vắn pháp luật; cấp, cấp lại hoặc thu hồi Thê tư van viên pháp luật:

c) Cung cap (hông tin về việc dâng ký hoạt dộng của tò chúc hành nghê 
luật sư Việt Nam. tô chửc hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ  quan nhà nước, 
lô chức và cá nhân cổ yêu cầu theo quy định pháp luật; đẻ nghị Đoản luật sư 
cung cấp thông tin vê tỏ chức vù hoạt động cùa lu(it sư, yêu cầu 10 chức hành 
nghè luật sư  báo cảo về lình lùnli tô chức và hoạt dộn<Ị khi can thict:

(J) Cap, cap lại hoặc thu hồi giấy đăng kỷ hãnh nghè lu(it sư  với tư cách 
cá nhún: lập danh sách, theo dòi người đăng ký hành nghe tại Doãn luật sư  tại 
địa phương.

15. v ề  công chứng:

a) Đề nglìi Bộ trưởng Bộ Tu pháp bô nlìiộm. hô nhiệm lại. mien nhiệm 
công chửng vicn; thực hiện đăng ký hành nghề và cap. cap lụi thỏ công chửng 
viên, quyết định lạm đinh chi hành nghề công chứng, xỏa dăng ký hành nghề, 
thu hoi the cồng chứng viên; quán lý lập sự hành nghề công chứng theo quy dịnli 
pháp luật;

b) Trình ủ y  ban nhân dân cap tinh dề án thành lập. chuyên đổi. giải thê 
Phòng công chims: trình Uy han nhân dân cắp tinh cho phép thành lập. thu lìồi 
quyết định cho phép thành lập. hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Vãn phòng 
công chứng theo C|uy định pháp luật;

c) Cap. cap lại. thu hồi Giầy dănu ký hoạt động của Văn phỏng cõng 
chứng: ghi nhận thay đôi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh và 
danh sách công chứng viên làm việc theo che độ hợp dong cùa Văn phòng công 
chứng; cung cấp ihông lin ve nội dung đăng kỷ hoại động cua Vân phòng công 
chửng ihco quy định của Luậi Công chứng;

d) Giúp Uy ban nhân dân cap tinh xây dựng cơ sữ dừ liệu và ban hành quy 
chế khai thác, sừ dụnu cơ sỡ dừ liệu về công chứng:



d) Tham mưu giúp ủ y  han nhân dân linh ban hành tiêu chí xét duyội hố sơ 
đề nghị thành lập Văn phòng công chửng;

c) Tham mưu giúp Uy ban nhân dân tinh ban lìànlì mức trân Ilùi lao công 
chứng lại clịa phương;

g) Thực hiện bồi dường nghiệp vụ công chứng hảng năm dổi với trường 
hợp dịa phương chưa thành lập Hội còng chứng vicn;

h) Chi dịnh một Phòng công chứng hoặc một Văn phòng công chửng khác 
liếp nhộn hồ sơ công chứng trong trưởng hợp giãi thẻ Phòng cóng chứng hoặc 
chấm dứt hoạt dộnu Văn phòng công chửng theo quy định tụi khoản 4 Điều 64 
Luật Công chứng.

16. v ề  giám định tư phảp:

a) Trinh Uy ban nhân dân câp tinh quyết định cho phép và thu hồi quyết 
định cho phép thành lập Văn phỏng giám định tư pháp: chuyên dôi loại hình hoạt 
động, thay đòi. bò sung lỉnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp:

b) Cắp, cấp lại, thu hổi Giấy dáng ký hoạt dộng cho Vãn phỏng giảm định 
lư pháp; phôi hợp với các cơ  quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cấp tinh 
về việc bổ nhiệm, miền nhiệm giám định viên tư pháp ở  dịa phương; tổ chức bồi 
dường kiến thức pháp luật cho giám địnlì viên tư pháp ở  địa phương;

c) Đánh giá về tô chức, chất lượng hoạt dộng giám định tư pháp ờ  dịa 
phương; dỏ xuẳt các giai pháp báo đâm số lượng, chắt lượng của đội ngù người 
giảm định tư pháp theo ycu cầu của hoạt dộng tố lụng tại địa phương:

d) Chủ trì. phổi hợp với cơ quan chuyên môn giúp Uy ban nhân dân cắp tinh 
quản lý nhả nước về giám định tư pháp ở địa phương theo quy định pháp luật.

17. Vẻ đàu giá tài sản

a) Cấp. cấp lại. thu hồi, thay đoi nội dung giấy dăniỉ ký hoạt động cho 
doanh nghiệp  đắn giá tài sản. chi nhánh của doanh nghiệp dấu t!Í;i tài sản. cấp. 
cấp lại. thu hoi ihé dấu giá viên;

b) Dẻ nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chi hành nghe dấu giá sản theo quy 
dịnlì của Luật Dấu giá tài sản;

e) Thẳm định điều kiện thực hiện hình ihửc đấu giá trực tuycn. phê duyệt 
lõ chức tlau giá lài sản ilũ diều kiện thực hiện hình thức đau giá trực tuyển theo 
quy định pháp luật;

d) Quan lý, hướng dẫn, kiêm tra về lô chức và hoạt động cúa tỏ chức đấu 
giá lài sản;

8
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d) Lập vả đăng tài danh sách đâu giá viên và danh sách các tỏ chức dâu 
eiá lài san có trang thông tin điện tử  đủ điểu kiện thực hiện hình thức đấu giá 
trực tuyến được dâng lãi trên cổ n g  thòng tin điện từ của Sở Tư pháp và giri Bộ 
Tư pháp de dãng tai trên trang thông tin điện từ chuyên ngành về dấu giá tài sản.

18. v ề  quán lài viên và hành nghê quân lý, thanh lý tài sản

a) Dâng kỷ liànlì nghe, lập và công bổ danh sách quân lài viên, doanh 
nghiệp quản lý, thanh !ý (ài sản tại địa phương;

h) Tạm đình chi. gia hạn. hủy bỏ việc tạm đinh chi hành nghe quản lý. 
thanh lý lài sán dối với quản lài viên, doanh nghiệp quản lý. thanh lý tài sàn: xóa 
tên quản tài viên, doanh nghiệp quản lý. thanh lý tài sản khỏi danh sách quản tài 
viên, doanh nghiộp quản lý. thanh lý tì» sản và đề nghị Bộ mrững Bộ Tư pháp 
thu hổi chứrm chi hành nghe quản tủi viên theo quy định pháp luật.

19. v ề  hòa giãi thương mại

a) Cấp, cầp lại, đãng ký thay đỏi nội dung, thu hồi Giấy đãng kỷ hoạt 
động cùa Trung tâm hòa giái thương mại. Ghi nhánh Trung lâm hòa giãi thương 
mại, Chi nhánh cua lồ chức hòa giai tlmưnt! mại nước ngoài tại Việt Nam;

b) Đãng ký. lộp vù xóa tên hòa giãi viên thương mại vụ việc khôi danh 
sách hòa giải viên thương mại vụ việc cua Sở Tư pháp;

c) Cập nhật, công bổ danh sách hòa giãi vicn thương mại vụ việc, tò chức 
hòa giai thươim mại trên irane ỉhông tin điện tử cùa Sớ Tư pháp; rủ soát, thống 
kẽ. báo cáo số liệu về hòa giãi viên thương mại hảng năm tụi địa plurơng.

20. v ề  trọnu tài thương mại

a) Cap, cap lại. đăng ký thay đỏi Iiội dung giấy phép thành lập, thu hoi 
Ciiấy đăng ký hoạt động của Trung lâm trọnc tài, Chi nhánh cua Tô chức trọng 
tài mrớc ngoài tụi Việt Nam, Chi nhánh của Trung tâm trọng lài:

b) Cập nhậl thông tin VC Trung tâm trọnii lài, Chi nhánh, Văn phònc đại 
diện của Trung lâm trọng tài; Chi nhánh. Vãn phùng dụi diện của Tô chức trọng 
tài nước ngoài tại Việt Num;

c) Cung cấp thông tin VC việc đăng kỷ hoạt động, việc lập Chi nhánh. Văn 
phỏng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phònii đại diện cua Tổ 
chức trọng lùi nước ngoài tại Việt Nam cho cư quan quan lý nhà nước, tồ chức 
và cá nhân có yêu cẩu theo quy định pháp luật.

2 1. v ề  thừ a  phát lại

a) Xác minh thông tin trong hò sơ bô nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại 
theo ycu cầu của Bộ Tư pháp; dăng ký hành nghề. cắp. cắp Uii và thu hồi Thê
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Thừa phát lại; quyết định tạm dinh chi hành nghê Thừa phát lại; lộp danh sách 
third phái lại hành nghe tại địa phương và cap The Thửa phát lại:

b) Chú trì. phoi hợp với các sờ. ban, ngành xây dựng Đồ án phát triên Văn 
phòng Thừa phái lại ở  địa phương trinh Uy ban nhân dân cấp linh phê duyệt; 
liếp nhận, thảm định hồ sơ và thực liiộn thù tục (rình Uy ban nhàn dân cấp tinh 
cho phép (hành lập. chuyên đòi. Síip nhập, hợp nhất, chuyên nhượng, chấm din 
hoạt động của Văn phòim Thừa phái lụi;

c) Cấp. thu hổi Giấy đãng ký hoạt động Vãn phỏng Thíra phát lại: quyết 
định lạm ngừng hoại động Văn phòng Thửa phát lại;

d) Xây dựng cơ  sơ dữ liệu về vi bằng, thực hiện đãng kỷ và quan lỷ cơ sỡ 
dừ liỳu về vi bằng theo hưởng dẫn của Bộ Tư pháp;

(!) Quan lý về tụp sự hành nghe thừa phát lại tụi địa plurơng theo quy định 
pháp luậỉ.

22. v ề  đăng ký biện pháp hao đảm:

a) Giúp ủy  ban nhân dán cắp linh hưởng dần việc đăng kỷ biộn pháp bảo 
đảm hang quyển sir dụng đất. lài sản gan liền với đất; thực hiện kiêm tra định kỳ 
các Vân phòng đăng ký đắt dai và các Chi nhánh Vãn phòng (láng kỷ dắt đai tụi 
địa phương theo quy định pháp luật;

b) Giúp ủ y  ban nhân dân cắp linh lỏ chức bồi dường nghiệp vụ. chuyên 
môn cho người ihực hiện đãng ký biộn pháp bảo đảm bang quyền sử dụng đất. 
lài sản gan liền vởi dắt:

c) Giúp Uy ban nhân dân cấp tinh xây dựng hệ ihổng đãng kỷ biện pháp 
bão dám bằiììĩ quyền sứ dụng đẩt. tài sân gần liền với liai tụi địa phương, hướng 
dần Văn phỏng đăng kỷ đằt đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bão 
đảm  bang quyền sử dụng đất. tài sản gan liền với đất vào Hệ thống dừ liệu quốc 
gia về biện pháp bào đảm.

23. v ề  công tác pháp chế:

a) Xây dựng, trình ủ y  ban nhân dán cấp (inlì ban hành chương trinh, kc 
hoạch công lác pháp chế hàng năm ở  địa phương và tô chức thực hiện sau khi 
chương trình, kề hoạch dược ban hành;

b) Quản lý. kiểm tra công lác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc 
Úy ban nhân dân cấp tinh;

c) Giúp Uy han nhân dân cap linh chu irì hoặc phổi hợp với các bộ. ngành 
trong việc hưởng dần, tố chức bồi dưỡng kỳ nâng, chuyên môn, nghiệp vụ về công 
lác pháp chế đối với công chúc pháp che trong cơ cấu tỏ chức cùa các cơ quan 
chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cap linh;



d) Quan lý. hướng dần ve chuyên môn. nghiệp vụ trong công lác pháp che 
dổi với lô chức phíip chế cua các doanh nghiộp nhả nước tại dịa phương;

đ) Tham mưu. dc xuất với Uy ban nhân dân cap linh trong việc xây dựng, 
cũng cố lô chức pháp ché. thực hiện các giãi pháp nâng cao hiệu quả công tác 
pháp ché lại dja phương.

24. Tỏ chức thục hiện hoặc phối hợp với các cơ  quan chuycn môn thuộc 
ủ y  ban nhân dân cấp linh thực hiện các hoạt dộng hồ trự pháp lý cho doanh 
nghiệp theo quy định pháp luật.

25. v ề  quản lý công lác thi luình pháp luật vẻ xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Uy ban nhãn dân cap tinh theo dõi. hướng dần, đôn đốc. kiêm tra 
vù báo cáo công lác (hi hành pháp luụi xử lý vi phạm hành chính lụi địa phương; 
đẻ xuất việc nghicn cửu. xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không kha 
thi. khõnc phù hợp với thực tien hoặc chổng chéo, mâu thuần vứi nhau theo quy 
định plìáp luật;

b) Phô biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụiiỉ* pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Xây dựng, quan lý cơ  sở dừ liộu về xử lý vi phạm hành chính và tích 
lìựp vào cơ  sở dừ liộu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

26. Giúp ủ y  ban nhân dân cap linh thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn về thi 
hành án dân sự. hành chính theo quy định pháp luật vù quy ehe phổi hợp công 
lác giừa cơ quan tư pháp vả cơ quan thi hành án dân sự dịa phương do Bộ Tư 
pháp ban hành.

27. Giúp Uy ban nhân dân cấp tinh xây dựng, tò chức thực hiện kể hoạch 
bồi dưõriìiĩ nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phỏng Tư pháp cấp 
huyện, công chức Tir pháp - hộ tịch cap xà. các tô chức và cá nhân khác có liên 
quan theo quy định cùa pháp luật.

28. Kiêm tra, thanh tra và xử lý các hànỉì vi vi phạm dối với cơ  quan, lò 
chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư 
pháp; licp cóng dân; giái quyết khiếu nại. lổ cáo, phòng chong tham nhũng theo 
quy dịnh pháp luật hoặc iheo sự phân cap. ũy quycn của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cắp tinh.

29. Giúp Uy ban nhân dán cap tinh quàn lý các hội. tô chức phi chính phu 
hoạt dộng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quan lý cua Sờ Tư pháp theo quy định 
pháp luật.

30. Giúp Uy ban nhân dân cap tinh quản lý nhà nước về hợp tác quốc te ve 
pháp luụt tại địa phương; thục hiện hợp tác quốc tổ về pháp luật vả cóng tác tư



pháp theo quy định pháp luật vả theo phân công hoặc ũy quycn của Chu lịch Uy 
ban nhân dân cap tinh.

31. Tỏ chức nghiên cứu. ứng dụng khoa học vả công nghộ thông tin trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sỡ Tư pháp.

32. Quy dịnh cụ ihê chức nâng, nhiệm vụ. quyền hạn, mối quan hộ công 
tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phỏng thuộc Sở Tư 
plìáp: quan lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch cônc chức, vị 
trí việc làm. cơ cau viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lirợnu người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện chế độ tiền lương vả 
chính sách, che dộ đài ngộ, dào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật dổi với 
công chức, viên chức vả người lao đụng thuộc phạm vi quản lý của Sớ Tư pháp 
theo quy định của pháp luật vả theo sự  phân công hoặc ủy quyền của ũ y  ban 
nhản dàn cap tinh.

33. Quân lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 
định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyên cùa Uy ban nhàn dân 
cấp tinh.

34. Thực hiện công tác thông tin, thong kê. tỏng hợp. báo cảo định kỳ và 
dột xuất ve tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác dược giao 
với Uy ban nhân dân cấp tinh và Bộ Tư pháp.

3 5 .1 lường dần. kiềm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, lự  chịu trách nhiệm 
cùa các tó chức sự nghiệp trực thuộc Sỡ Tư pháp theo quy định pháp luật.

36. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định plìáp luật.

C hư ơng  II 

PIIÒ N G  T Ư  PHÁP

Diều 3. Vị tr í vù chức năng

1. Phỏng Tir pháp là cơ quan chuyên môn thuộc ũ y  ban nhân dân cấp 
huyện, tham mưu, giủp ủ y  ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý 
nhả nước về: công lác xây dựng và thi hành pháp luật: theo dôi tình hình thi 
hành pháp luật: kiêm tra. xử lý. rà soát, hệ thông hóa văn bàn quy phạm pluíp 
luật; phô biển, giáo dục pháp luật; hòa giãi ở  cơ  sờ; trự giúp pháp lý: nuôi con 
nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản ỉý công lác thi hành pháp luật vê xử lỷ vi phạm 
hành chính và các công tác tư  pháp khác theo quy dịnh pháp luật.

2. Phòng Tư pháp cỏ lư cách pháp nhân, cổ  con dấu và tài khoan riêng; 
chịu sự chi đạo, quàn lý về tô chức, vị trí việc làm. biên ché công chức, cơ cấu 
ngạch công chức của Uy ban nhân dân cấp huyện theo thâm quyền, dong thời 
chịu sự chi đạo, kiểm tra, thanh tra. hướng dần về chuyên môn nghiệp vụ cua Bộ 
Tư pháp. Sở Tư pháp.



Dicu 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uy ban nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, quyết dinh, 
quy hoạch kê hoạch phát trien trung hạn và hàng năm ve lĩnh vực lư pháp 
thuộc thâm quyên ban hãnh cua Hội đổng nhân dân và Uy ban nhân dân cấp 
huyện: chương trinh, biện pháp tỏ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 
chính, cãi cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp lu(it về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi thẳm quyền quyết định của Mội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân 
cấp huyện tronii lĩnh vực tư pháp; dự thào vãn ban quy định cụ thê chức năng, 
nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tò chức cùa Phòng Tư pháp.

2. Trình Chu tịch ủ y  ban nhân (Jân cấp huyện dự thao các vãn ban về lĩnh 
vực tư pháp thuộc thâm quyền ban hành cùa Chu tịch Uy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tồ chức thực hiện cảc văn ban quy phạm pháp luật, chương trinh, kế 
hoạch và các văn bàn khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi dã được cấp có thẩm 
quyển phê duyệt.

4. Chi đạo, hưởng dần. kiềm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác lư 
pháp ở  cap xà.

5. v ề  xây dựng vãn bân quy phụm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành 
cua Uy ban nhân dân. Hội dong nhân dán cấp huyện do các cơ  quan chuyên môn 
khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng;

h) Thâm định cỉự thảo nghị lịiiyci cùa I lội đồng nhân dân. dự thảo quyết định 
cua ủ y  ban nhân dán cap huyện theo quy định pháp luật.

6. v ề  theo dỏi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình Uy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tô  chức 
thực hiện Ke hoạch theo dỗi tình hình thi hànli pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dần, đôn dốc. kiêm tra các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện vù công chức chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xà trong 
việc thực hiện công tác theo dõi lình hình lili hành pháp luật lại dịu phương;

c) Tổng hợp. dể xuất với ủ y  ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kềt 
qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình lili hành pháp luỹt trong lĩnh vực tư pháp thuộc 
phạm vi quan lý nhà nước của ủ y  bail nhân dân cap huyện.

7. v ề  kiêm tra vãn ban quy phạm plìiip luật:

a) Lã đau môi siiúp Uy han nhân dân cap huyện tự kiêm tra vân bán do Uy 
ban nhân dân cấp huyện ban hành:
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b) Giúp Chù tịch Uy ban nhân dân cấp huyện kiềm tra văn bàn cùa Hội 
đồng nhân dân và ủ y  ban nhãn dân cấp xả; trình Chú tịch ủ y  ban nhân dãn cap 
huyện quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định;

c) Kiềm tra. xứ lý dổi với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội 
đồng nhũn dân hoặc ủ y  ban nhân dãn cấp xã ban hãnh nhưng không dược han 
hành bằng hình thức nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân hoặc quyết định cùa ủy  
ban nhân dàn; vàn han do Chu tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc chức danh 
khác ỡ cấp xă han hành có chửa quy phạm pháp luật.

8. v ề  rà soát, hệ thống hỏa văn bản quy phạm pháp luật:

a) Là dầu mối giúp ủ y  han nhân dân. Chú tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện tô chức thực hiện việc rà soát, hệ thông hóa vân bàn quy phụm pháp luật 
cua Hội đồng nhân dãn và ủ y  ban nhân dán cấp huyộn theo quy định pháp luật:

b) Đôn đổc, hướng dần. lổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa vãn ban 
chung cùa Hội đồng nhân dân. ủ y  hun nhân dân cap huyện.

9. Ve phô biển, giáo dục pháp luật và lìòu giổi ở  cơ  sõr.

a) Xây dựng, irình ủy  ban nhân dân cấp huyện ban hành chươnii trinh, kế 
hoạch phò biến, giáo dục pháp luật và tỏ chức thực hiện sau khi chương trinh, ké 
hoạch cỉưực ban hành;

b) Theo dõi. hướng dần và kiêm tra còng tác phô. bien giáo dục pháp luật 
tại địa pỉurơng: đôn đốc. kiểm tra các cơ quan chuycn mòn trực thuộc ủ y  ban 
nhân dân cap huyện, cơ quan, tô chức có liên quan và ủ y  ban nhân dân cap xà 
trong việc lổ chức Ngày Pháp luật nước Cộnụ hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam 
tren địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thưởng trực Hội dỏng phổi hợp phô 
bien, giáo dục pháp luật cẩp huyện;

d) Xây dựng, quan lý dội ngũ báo cáo vicn pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật theo quy định pháp luật:

d) Hướng dần việc xây dựng, quân lý, khai thác tú sách pháp luật ơ c ấ p  xã 
và ơ  các cơ quan, đơn vị khác trôn địa bùn theo quy định pháp luật:

c) Tò chức trien khai thực hiện các quy định của pháp luậi về hoà giải ở  cơ sỡ.

10. G iúp ủ y  ban nhân dân cốp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp 
xã dạt chua 11 tiếp cận pháp luật; là cơ quan thường trục cùa Hội đồng đảnh giá 
liếp cận pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.
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12. v ề  quản lý và dăng ký hộ tịch:

a) Giúp Uy ban nhân dân câp huyện chi dạo. kiêm tra. hướng dẫn việc tỏ 
chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn;

h) Ciiúp ủ y  ban nhân dân cắp huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy 
định pháp luật; đc lìghị ủ y  ban nhân dân cắp huyện quyết định thu hồi. huy bo 
giấy tờ hộ tịch do ủ y  ban nhân dân cắp xã cấp trái với quy định của pháp luụt 
(trừ trường hợp kct hôn trái pháp luật);

c) Giúp ủ y  ban nhân dán cấp huyện quan lý, cập nhật, khai thác C ơ sở dir 
liộu hộ lịch vù cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quan lý, sừ dụng Sô hộ lịch, biêu mầu hộ tịch; lưu trữ Sô hộ tịch, hồ sơ 
đãng kỷ hộ tịch theo quy định pháp luật.

13. Thục hiện nhiệm vụ quàn lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

14. v ề  chửng thực:

a) Thực hiện chứng thực bản sao giấy, bán sao điện tử từ bản chính, chửng 
thực chừ ký (bao gồm cã chừ kỷ người dịch) và chửng thực hợp đồng, giao dịch 
thuộc* thâm quyển cúa Phòng Tư pháp theo quy định CÙỈI pháp luật:

b) Quản lý, sử dụng sỏ  chúng thục, ỉini trừ Sô chủng thực, hổ sơ chửng thực 
theo quy định phiíp luật:

c) Hướng dẫn. kicm tra về nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã trong việc chửng thực bán sao giấy, bản sao điện 
tử từ bản chính, chúng thực chừ ký và chửng thực hợp đồng, giao dịch: quản lý, 
sử dụng Sỏ chứng thực; lưu trữ s ỏ  chứng thực, hồ sơ chửng ihực thuộc thãrn 
quyên của Uy ban nhân dân cấp xà theo quy định pháp luật.

15. Vê quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lv vi phạm hành chính:

a) Giúp Úy ban nhân (Jân cấp huyện theo dõi. đôn đổc. kiêm tra và báo 
cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại clịa phương;

h) Đề xuất Uy ban nhân dãn cấp huyện kiên nghị cơ  quan có thẳm quyển 
nghiên cửu. xử lý các quy định xử  lý vi phạm hành chính không kha thi. không 
phù hợp với thực tien hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hưởng dần nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xứ lý vi phạm 
hành chính.

16. Giúp Úy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn về 
thi hành án dân sự. thi hành ân hành chính theo quv định pháp luật và quy ehe 
phôi hợp công tác giửa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dàn sự  địa
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phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17. Giúp ủ y  ban nhân dán cấp huyện tò chửc tập huấn, bồi dường chuycn 
môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư plìãp 
- hộ tịch cấp xà, các tỏ chức và cả nhàn khác cỏ ỉiên quan theo quy định pháp luật.

18. Tò chửc ứng dụng khoa học, công nghệ: xây dựng hộ thổng thõng tín. 
lưu trừ phục vụ công tác quản lý nhà nước vẻ lình vực thuộc phạm vi quân lý 
của Phòng Tư pháp.

19. Thực hiện công tác thông (in. thống kê. báo cáo định kỳ vả dột xuất vể 
tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy tlịnlì của Uy ban nhân dân cấp 
huyện và Sờ T ư  pháp.

20. Chu trì. phôi hựp với các cơ quan liên quan kiêm tra. tham gia thanh 
ira việc thực hiện pháp luật trong cảc lình vực quán lý dổi với tổ chức, cd nhân 
trên địa bàn; giãi quyết khiêu nại. tổ  cáo: phòng, chổng tham nhùng, lăng phi 
trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công cùa 
Uy ban nhân dân cap huyện.

21. Quán lý lỏ chức bộ máy. vị trí việc lùm. biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chế dộ tiền lirơnự. chinh sách, chế dỏ đãi ngộ. khen 
thướng, ky luật, dào tạo vù bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ dối với công 
chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật, theo 
phân công cùa ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

22. Quân lý và chịu trách nhiệm vẻ lài sán. tài chính cùa Phòng Tư pháp 
theo quy định pháp lu(it và phân công của ũ y  ban nhân dân cap huyện.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quv định pháp luật.

Chircrng IU 
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Diều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này cỏ hiộu lực kê lừ ngày 03 tháng 02 năm 2021.

2. Thông tư này thay the Thông tư  liên tịch sổ 23/2014/TTLT-BTP- 
BNV ngày 22 tháng 12 nảm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dần 
chức năng, nhiệm vụ. quyển hạn vả cơ cấu tỏ chức của Sở Tư pháp thuộc ủy  
ban nhân dân tinh, thành phò trực thuộc Trung ươim và Plìòng Tir pháp thuộc 
ủ y  ban nhân dân huyện, quận, thị xà. tlìành phố thuộc tinh.
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Diều 6. T rách  nhiệm thi hành

I. Uy ban nhân dân câp tinh có (rách nhiệm:

a) Quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cúa Sờ Tư pháp: 
quyết định cơ cấu tô chức cùa Sờ Tư pháp phù hợp với yêu cầu quan lý nhà 
nước về ngành Tư pháp theo các nhỏm lĩnh vực sau: xây dựng vả kiếm tra vãn 
bản quy phạm pháp luật; phố biến, giáo dục pháp luật; hành chinh tư pháp (quản 
lý công tổc hộ tịch, quổc tịch, chửng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, 
dăng ký biện pháp bảo đồm, lý lịch tư pháp); bỏ trợ tư pháp (trợ giiip pháp lý. 
quăn lý công tác luật sư, tư vân pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đâu 
giá tài sản, trọng tải thương mại, hòa giãi thương mại. quản tài viên, doanh 
n g h iệ p  Cịuàn lý . th a n h  lý  tài sồ n  và  h à n h  n u h c  q u à n  lý . th a n h  lý tài s à n .  th ừ a  phá t  

lại); quan lý xử lỷ vi phạm hành chinh và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
vả các nhiệm vụ khác theo quy dịnh pháp luật.

Căn cứ  vào đặc điểm, lình hình phát trien kinh lầ - xã hội của địa phirưng. 
quyết dịnh việc thành lập. tò chức lại. giải thê các dorn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sờ Tư pháp theo quy định pháp luật. bảo dâm  phù hợp với quy hoạch 
niạng lưới các dim vị sự nghiệp công lập của ngành Tư pháp được Thủ tưởng 
Chính phu phê duyội và hướnỉi dản cua Bộ Tư phãp và 13Ộ Nội vụ.

b) Chi đạo. Inrớng dẫn ủ y  ban nhân dân cầp huyện quy định cụ the chức 
năng, nhiệm vụ. quyền hạn, lô chức và biên chế của Pliòng Tư pháp; biên ché 
công chức Tư pháp - hộ lịch cấp xà theo quy định pháp luật, hao đam đãp ừng 
yêu cầu nhiệm vụ dược giao; không bổ trí công chức Tir pháp - hộ tịch kiêm 
nhiệm công tác khác.

c) Chi đạo Sờ Tư pháp, Sở Nội vụ, ủ y  han nhân dân cấp huyện khàn 
tnrcmiỉ rà soát đê xáy dim g hoặc sưa đòi, bô sung, thâm định Đè án vị trí việc 
làm vả CƯ cấu ngạch công chức cùa Sở Tư pháp. Phòng Tư pháp và Đỏ án vị trí 
việc lãm tronii các đưn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tlico Cịuy định; 
thực hiện việc rà soái biên che công chức, viên chức dê báo cáo Uy ban nhân 
dân cap tinh đề xuat cơ quan cỏ thâm quyền phân bỏ. dicu chinh biên che công 
chức và số lượng người làm việc cho Sở Tư pháp bao đảm trien khai thực hiện 
các nhiệm vụ theo quy định pháp luật:

d) Định kỳ sáu tháng hoặc một năm, thực hiện việc rà soát và báo cáo Bộ 
Tư pháp. Bộ Nội vụ vè tình hình tố chức cán bộ cùa Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 
và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. tó chức cán bộ pháp ché của các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật.
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2. Chu tịch ủ y  ban nhân dân cấp tinh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 
thực hiện Thông tu  nảy. Trong quá trình thục hiện, nếu cỏ vướng mắc hoặc cần 
bò sung, sứa đổi, ủ y  ban nhân dân cấp tinh báu cáo về Bô Tư pháp de xem xét. 
giai quyết theo ihâm quyền./.
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- Ban Bí thư Trung ương Dáng:
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