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QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  

cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;  

 Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

huyện thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, huyện thuộc tỉnh, huyện trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh,  Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và 

bãi bỏ Quyết định số: 3918/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân huyện về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên.  

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-108-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-37-2014-nd-cp-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx


Các ông, bà Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng 

Phòng Tư pháp huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- TT. Huyện uỷ;                   

- TT. HĐND huyện;    

- Sở Tư pháp; (kiểm tra) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 2; (để thi hành) 

- Công báo tỉnh (để đăng); 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT-UBND. 

 

 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Chiến 
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