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Bìnhh Thuận, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

V/v đề nghị đăng tải và lấy ý 
kiến đối với dự thảo Quyết 
định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy, biên chế và mối quan 
hệ công tác của Sở Tư pháp 

 

 
      
                          Kính gửi:  

                        - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
                            - Các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành 

dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
           - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                             - Trung tâm Thông tin tỉnh. 
                                                     

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận Phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng, 
chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước 
về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Sở Tư pháp được giao nhiệm 
vụ xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sau khi có hướng dẫn của Bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực. 

Thực hiện chỉ đạo nêu trên và căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 
21/12/2020 của 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, Sở Tư pháp đã xây dựng xong dự thảo Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác 
của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2015 và Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của 
UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-
UBND (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). 

Nội dung dự thảo Quyết định bám sát Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cụ 
thể hóa một số nội dung theo phân cấp tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP. Trong 
đó có một số điểm mới cơ bản so với Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND và 
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, cụ thể như sau: 



1. Bổ sung các chức năng, nhiệm vụ mới được giao cho Sở Tư pháp theo 
Thông tư số 07/2020/TT-BTP để phù hợp với các văn bản luật có liên quan đã 
được ban hành trong thời qua như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Luật trợ giúp 
pháp lý năm 2017, Luật phá sản và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 
16/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản 
về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Nghị định số 
22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương 
mại; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của thừa phát lại, cụ thể: 

- Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: rà soát, bổ sung các 
nhiệm vụ mới được giao cho Sở Tư pháp theo quy định tại Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020). 

- Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật: rà soát, sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ của Sở Tư 
pháp trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính: rà soát, bỏ các quy định có liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp liên quan đến công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Về công tác bồi thường nhà nước: rà soát, sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong công tác bồi thường nhà nước theo 
quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định 
số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 

- Về công tác trợ giúp pháp lý: rà soát, sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Tư pháp trong công tác trợ giúp pháp lý, bổ sung nhiệm vụ 
của Phòng Tư pháp trong việc “thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo 
quy định của pháp luật” theo quy định tại Điều 42 Luật trợ giúp pháp lý năm 
2017. 

- Về công tác bổ trợ tư pháp: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Tư pháp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định tại Nghị 
định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Thừa phát lại; Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tại sản; Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 
24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 



- Về đăng ký giao dịch bảo đảm: sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý nhiệm vụ của 
Sở Tư pháp trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Nghị 
định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 

2. Bổ sung 01 khoản tại Điều 2 dự thảo Quyết định (khoản 29) về nhiệm 
vụ: “Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt 
động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của 
pháp luật”. 

3. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong các lĩnh 
vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Sở Tư 
pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác 
quốc tế về pháp luật tại địa phương theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị 
định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác 
quốc tế về pháp luật. 

4. Về tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp 

Dự thảo quyết định sửa đổi về tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp đề phù 
hợp với các Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể: 

- Đối với Lãnh đạo Sở Tư pháp: theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND 
thì Sở Tư pháp được bố trí không quá 03 Phó Giám đốc, tuy nhiên hiện nay 
Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt số 
lượng cấp phó người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở theo Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ thì Sở Tư pháp được bố trí 
không quá 02 Phó Giám đốc, do đó dự thảo đã điều chỉnh lại số lượng không 
quá 02 Phó Giám đốc để phù hợp với Quyết định số 221/QĐ-UBND. 

- Cơ cấu tổ chức: 

Theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 
gồm 08 tổ chức, phòng chuyên môn thuộc Sở và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
Tuy nhiên, thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 
30/01/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15/3/2018 của 
UBND tỉnh thì cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp còn lại 05 tổ chức, phòng chuyên 
môn và 03 đơn vị trực thuộc. 

 Hiện nay, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị 
định số 107/2020/NĐ-CP, Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 
2021 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng, chi cục và tổ 
chức tương đương thuộc sở phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước về ngành, 
lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-
CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ thì cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp gồm 04 tổ 
chức, phòng chuyên môn thuộc Sở và 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Do đó dự 



thảo quyết định đã sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp để phù hợp với phê 
duyệt của UBND tỉnh và Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy thuộc Sở Tư pháp. 

Thực hiện theo quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015. Sở Tư pháp gửi dự thảo Quyết định đến các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có liên quan để tham gia góp ý kiến. Đồng thời, đề nghị Trung tâm 
Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện việc đăng tải toàn văn trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng Dự 
thảo) để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của 
tỉnh. 

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được gửi lấy ý kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, 
hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và trình UBND tỉnh theo quy định. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở TP; 
- Văn phòng Sở TP; 
(thực hiện việc đăng tải trên trang web  
của Sở TP); 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở TP  
(để biết và góp ý); 
- Lưu: VT, Dũng. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thông 
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