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TỜ TRÌNH 

Dự thảo 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 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. 

 

Phòng Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo 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, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/ 

12/2014 của liên Bộ Tư pháp và 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, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban 

Quyết định số: 3918/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 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. 

Ngày 21/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTP 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 thay thế Thông tư liên tịch số 

23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 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. 

2. Về thẩm quyền ban hành 

Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: 

“Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện: 

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.” 
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3. Căn cứ ban hành 

Điều 2 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định: “Văn bản quy 

phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng 

thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.” 

Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định: 

“1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, 

được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực 

hiện.” 

Khoản 1 Điều 30 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2015) 

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã 

1. Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết 

của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, 

cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa 

phương.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, Quyết định của UBND huyện quy định tổ 

chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện được ban hành bằng hình thức Quyết định quy phạm pháp luật là phù hợp 

và đúng thẩm quyền, đúng theo phân cấp. 

Thực hiện các quy định nêu trên thì việc Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên là cần thiết. 

II. CĂN CỨ SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 

- 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; 

- 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;  

- 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 

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
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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; 

- 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; 

- Một số văn bản, tài liệu liên quan. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 

Thực hiện Văn bản số 1045/UBND-NC ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tư pháp đã phân công 

cán bộ chuyên môn tiến hành tập hợp, thu thập văn bản, tài liệu có liên quan; tổ 

chức nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật 

hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện; tiến 

hành các bước soạn thảo đúng quy định. 

- Ngày 14/7/2021, Phòng Tư pháp huyện có Văn bản số 159/CV-TP về việc 

tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện gửi các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  qua “Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành” dùng chung của Ủy ban nhân dân huyện 

(https://ubndhamyen.vnptioffice.vn/) đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản. 

- Ngày 14/7/2021, Phòng Tư pháp huyện có Văn bản số 160/CV-TP về việc 

đề nghị Trung tâm Văn hóa- Truyền thông và Thể thao huyện đăng tải dự thảo 

Quyết định trên Trang thông tin điện tử huyện Hàm Yên để lấy ý kiến nhân dân.  

Phòng Tư pháp đã nhận được văn bản tham gia của …/…. cơ quan, đơn 

vị, địa phương. Các ý kiến tham gia về cơ bản đều nhất trí với dự thảo văn bản, 

một số ý kiến tham gia sửa chữa câu từ và đề nghị bổ sung một số nội dung.  

Trên cơ sở kết quả thẩm định tại Báo cáo số ......./BC-TP ngày ..../8/2021, 

Phòng Tư pháp đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 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. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Dự thảo văn bản được trình bày theo thể thức Quyết định ban hành Quy 

chế, gồm 02 phần: phần Quyết định với 02 điều và phần Quy chế (ban hành kèm 

theo) gồm 02 chương, 14 Điều, trong đó: 

- Chương I: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 

Tư pháp, gồm 5 điều, quy định về vị trí và chức năng  (Điều 1), Nhiệm vụ và 

quyền hạn (Điều 2), Cơ cấu tổ chức và biên chế (Điều 3), Nhiệm vụ, quyền hạn 
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của Trưởng phòng Tư pháp (Điều 4), Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng 

(Điều 5). 

- Chương II: Nguyên tắc hoạt động và lề lối làm việc, gồm 02 điều, quy 

định về Nguyên tắc hoạt động (Điều 6); Chế độ làm việc (Điều 7);  

- Chương III: Mối quan hệ công tác, gồm 06 điều, quy định về Đối với Sở 

Tư pháp (Điều 8); Đối với Ủy ban nhân dân huyện (Điều 9); Đối với Hội đồng 

nhân dân huyện, Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện (Điều 

10); Đối với các phòng, ban thuộc huyện (Điều 11); Đối với Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn (Điều 12) 

- Chương IV: Khen thưởng, xử lý vi phạm, gồm 01 điều (điều 13) 

- Chương V: Tổ chức thi hành, gồm 01 điều (Điều 14) quy định về tổ chức 

thực hiện. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU:  

…. (nếu có) 

Vậy, Phòng Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo 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. 

 Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

(1) Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, 

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

(2) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên./. 

 (3) Báo cáo thẩm định số ……/BC-TP ngày       /8/2021 của Phòng Tư pháp 

về kết quả thẩm định dự thảo 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 (Bản 

giấy và bản điện tử); 

(4) Bản giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định (Bản giấy và bản điện tử); 

(5) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân (Bản giấy); 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; (để trình) 

- Lưu VT TP. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Kiều 
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