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Kính gửi:  
 

 
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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; 

Căn cứ 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; 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; 

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

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của  

UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 

21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 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; Công văn số 1496/UBND-TP ngày 09 tháng 
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8 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện  về việc soạn thảo dự thảo Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 

huyện. Phòng Tư pháp xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 

huyện Bắc Yên. 

 Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định UBND huyện trình Ủy ban 

nhân dân huyện thông qua, ban hành. Phòng Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, các 

cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Tờ trình và dự thảo Quyết địnhcủa UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. Ý kiến tham gia của Sở 

Tư pháp, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn gửi về Phòng  Tư 

pháp trước ngày 24/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. (Có dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định gửi kèm).  

Phòng Tư pháp trân trọng đề nghị Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh; 
-Các cơ quan, đơn vị  huyện; 
- TT Truyền thông – Văn hóa huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: PTP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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