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Quy�định�chức�năn�,�nhiệm�vụ,�quyền�hạn��
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�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 24/2014/�Đ-CP� ��ày� 04� t�á��� 4� �ăm� 2014� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị��� tổ� c�ức� các�cơ�q�a�� c��yê��mô�� t��ộc�Ủy� ba����â��dâ��
tỉ����t�à���p�ố�trực�t��ộc��r����ươ��;��

Că�� cứ����ị� đị���số� 107/2020/�Đ-CP� ��ày� 14� t�á��� 9� �ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�24/2014/�Đ-CP���ày�
04�t�á���4��ăm�2014�của�C�í���p�ủ�q�y�đị���tổ�c�ức�các�cơ�q�a��c��yê��mô��
t��ộc�Ủy�ba����â��dâ��tỉ����t�à���p�ố�trực�t��ộc�tr����ươ��;�

Că��cứ����ị�đị��� số�158/2018/�Đ-CP���ày�22� t�á��� 11��ăm�2018�của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về�t�à���l�p��tổ�c�ức�lạ�����ả��t�ể�tổ�c�ức��à���c�í��;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� 120/2020/�Đ-CP� ��ày� 07� t�á��� 10� �ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về�t�à���l�p��tổ�c�ức�lạ�����ả��t�ể�đơ��vị�sự�����ệp�cô���l�p;�

Că��cứ����ị�đị��� số�141/2016/�Đ-CP���ày�10� t�á��� 10��ăm�2016�của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���cơ�c�ế�tự�c�ủ�của�đơ��vị�sự�����ệp�cô���l�p�tro���lĩ���vực�
sự�����ệp�k����tế�và�sự�����ệp�k�ác;�

Că��cứ����ị�đị��� số�138/2020/�Đ-CP���ày�27� t�á��� 11��ăm�2020�của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về�t�yể��dụ���và�q�ả��lý�cô���c�ức;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 62/2020/�Đ-CP� ��ày� 01� t�á��� 6� �ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�về�vị�trí�v�ệc�làm�và�b�ê��c�ế�cô���c�ức;�

Că��cứ���ô���tư�số�07/2020/��-B�P���ày�21�t�á���12��ăm�2020�của�Bộ�
trưở��� Bộ��ư�p�áp� �ướ���dẫ�� c�ức��ă�������ệm� vụ�và�q�yề�� �ạ�� của� Sở��ư�
p�áp�t��ộc�Ủy�ba����â��dâ��cấp�tỉ����P�ò����ư�p�áp� t��ộc�Ủy�ba����â��dâ��
cấp���yệ�;��

��eo�đề����ị�của�G�ám�đốc�Sở��ư�p�áp�tạ���ờ�trì���số�1341/��r-S�P���ày�
25� t�á��� 6��ăm� 2021� và�ý� k�ế��trì��� của�G�ám� đốc�Sở��ộ�� vụ� tạ�� �ờ� trì��� số�
2020/��r-S�V���ày�02�t�á���7��ăm�2021.�
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QUYẾT�ĐỊ�H:�
�

Điều��.�Vị�trí,�chức�năn��

1.�Sở��ư�pháp�là� cơ�qu��� chuyê��mô��thuộc��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h�
�huậ�,�có�chức��ă���th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quả��lý�Nhà��ước�về:�cô���
tác� xây�dự���và� thi�hà�h�pháp�luật;� theo�dõi�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp� luật;�kiểm�
t��,�xử�lý,��à�soát,�hệ�thố���hó��vă��bả��quy�phạm�pháp�luật;�phổ�biế�,��iáo�dục�
pháp�luật;�hò���iải�ở�cơ�sở;�pháp�chế;�chứ���thực;��uôi�co���uôi;�hộ� tịch;�quốc�
tịch;�lý�lịch�tư�pháp;�bồi�thườ���Nhà��ước;�t�ợ��iúp�pháp�lý;�luật�sư,�tư�vấ��pháp�
luật;�cô���chứ��;��iám�đị�h�tư�pháp;�đấu��iá� tài�sả�;�t�ọ���tài� thươ���mại;�hò��
�iải�thươ���mại;�thừ��phát�lại;�quả��tài�viê�,�do��h���hiệp�quả��lý,�th��h�lý�tài�
sả��và�hà�h���hề�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả�;�đă���ký�biệ��pháp�bảo�đảm;�quả��lý�
cô���tác�thi�hà�h�pháp�luật�về�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h;�cô���tác�tư�pháp�khác�
và�các�dịch�vụ�sự���hiệp�cô���thuộc���à�h,�lĩ�h�vực�theo�quy�đị�h�pháp�luật�và�
theo�phâ��cô��,�phâ��cấp�hoặc�ủy�quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Chủ�tịch��y�
b����hâ��dâ��tỉ�h.�

2.�Sở��ư�pháp�có�tư�cách�pháp��hâ�,�có�co��dấu�và�tài�khoả���iê��;�chịu�sự�
chỉ�đạo,�quả��lý�về�tổ�chức,�biê��chế�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�theo�thẩm�quyề�;�
chịu�sự�chỉ�đạo,�hướ���dẫ�,�kiểm�t��,�th��h�t���về�chuyê��mô�,���hiệp�vụ�củ���ộ�
�ư�pháp.��

3.���ụ�sở� làm�việc� củ�� Sở��ư�pháp�đặt� tại� thà�h�phố�Ph���R���� -��háp�
Chàm,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều��.��hiệm�vụ�và�quyền�hạn��

1.���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h:�
�)�Dự�thảo���hị�quyết,�quyết�đị�h,�chỉ�thị�và�các�vă��bả��khác�thuộc�phạm�

vi�thẩm�quyề��b���hà�h�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�o���
lĩ�h�vực�tư�pháp;�

b)�Dự� thảo� kế� hoạch� dài� hạ�,� 05� �ăm,� hà��� �ăm� và� các� đề� á�,� dự� á�,�
chươ���t�ì�h,�biệ��pháp�tổ�chức�thực�hiệ��các��hiệm�vụ�cải�cách�hà�h�chí�h�Nhà�
�ước,�cải�cách�tư�pháp,�xây�dự��,�hoà��thiệ��pháp�luật�thuộc�thẩm�quyề��quyết�
đị�h�củ��Hội�đồ����hâ��dâ�,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�o���lĩ�h�vực�tư�pháp;�

c)�Dự�thảo�quyết� đị�h�thà�h�lập,�tổ�chức�lại,��iải�thể�các�tổ�chức,�đơ��vị�
thuộc�Sở� �ư� pháp,�dự� thảo� quyết� đị�h� quy� đị�h� cụ� thể� chức� �ă��,� �hiệm� vụ,�
quyề��hạ��và�cơ�cấu�tổ�chức�củ��Sở�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

2.���ì�h�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h:�
�)�Dự�thảo�quyết�đị�h�quy�đị�h�chức��ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ��và�cơ�cấu�

tổ�chức�củ��đơ��vị�sự���hiệp�cô���lập�t�ực�thuộc�Sở;�
b)�Dự�thảo�quyết�đị�h,�chỉ�thị�và�các�vă��bả��khác�thuộc�thẩm�quyề��b���

hà�h�củ��Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�về�cô���tác�tư�pháp�ở�đị��phươ��.�

3.��ổ�chức�thực�hiệ��các�vă��bả��quy�phạm�pháp� luật,�kế�hoạch,� chươ���
t�ì�h,�đề�á�,�dự�á��t�o���lĩ�h�vực�tư�pháp�đã�được�cấp�có�thẩm�quyề��quyết�đị�h,�
phê�duyệt.�
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4.�Về�xây�dự���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật:�

�)�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�Vă��phò���Đoà��Đại�biểu�Quốc�hội�và�Hội�đồ���
�hâ��dâ��tỉ�h,�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�các�cơ�qu��,�tổ�chức�có� liê��
qu���lập�d��h�mục���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,�d��h�mục�quyết�đị�h�
củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quy�đị�h�chi�tiết�vă��bả��quy�phạm�pháp� luật�củ��cơ�
qu���Nhà��ước�cấp�t�ê�;�

b)�Chủ� t�ì� phối� hợp� với� các� cơ� qu��,� tổ� chức� có� liê�� qu��� thẩm� đị�h,�
th�m��i�� xây� dự��,��óp�ý�đề���hị�xây�dự�����hị�quyết� củ��Hội�đồ����hâ��dâ��
tỉ�h�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h� t�ì�h;�phối�hợp�với�Vă��phò����y�b����hâ�� dâ��
tỉ�h� xem�xét� kiểm� t���việc�đề� ��hị�b��� hà�h� quyết� đị�h�củ�� �y�b��� �hâ�� dâ��
tỉ�h;� th�m� �i��xây�dự��,��óp�ý,�thẩm�đị�h�dự�thảo�các�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�thuộc�thẩm�quyề��b���hà�h�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

c)��heo�dõi,�đô��đốc,�kiểm�t��,�báo�cáo�việc�xây�dự���vă��bả��quy�đị�h�chi�
tiết�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��cơ�qu���Nhà��ước�cấp�t�ê��ở�đị��phươ���để�
bảo�đảm�tiế��độ�soạ��thảo�và�chất�lượ���dự�thảo�vă��bả��quy�đị�h�chi�tiết.�

5.�Về�theo�dõi�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật:�

�)�Xây�dự��,�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�và�tổ�chức�thực�hiệ��kế�
hoạch�theo�dõi�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật�t�ê��đị��bà�;�

b)�Hướ���dẫ�,� đô��đốc,�kiểm�t���các�cơ�qu���chuyê��mô�� thuộc��y�b���
�hâ��dâ��tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��t�o���việc�thực�hiệ��cô���tác�theo�dõi�
tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật� tại�đị��phươ��;�kiế����hị�với��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
về�việc�xử�lý�kết�quả�theo�dõi�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật;�

c)��ổ���hợp,�xây�dự���báo�cáo�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật�ở�đị��phươ���
và�kiế����hị�các�biệ��pháp��iải�quyết��hữ���khó�khă�,�vướ���mắc�t�o���thi�hà�h�
pháp�luật�với��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và��ộ��ư�pháp;�

d)��heo�dõi�tì�h�hì�h�thi�hà�h�pháp�luật�t�o���các�lĩ�h�vực�tư�pháp�thuộc�
phạm�vi�quả��lý�Nhà��ước��y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

6.�Về�kiểm�t���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật:�

�)�Là�đầu�mối��iúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�tự�kiểm�t���vă��bả��do��y�b���
�hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h;�

b)�Giúp�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�kiểm� t��,�xử� lý�vă��bả��củ��Hội�
đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ�;�

c)�Kiểm�t��,�xử�lý�đối�với�các�vă��bả��có�chứ��quy�phạm�pháp�luật�do�Hội�
đồ����hâ��dâ��hoặc��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��b���hà�h��hư���khô���được�b���
hà�h�bằ���hì�h�thức���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��hoặc�quyết�đị�h�củ���y�
b����hâ��dâ�,�các�vă��bả��có�chứ��quy�phạm�pháp�luật�hoặc�có�thể�thức��hư�vă��
bả��quy�phạm�pháp�luật�do�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ�,��hủ�t�ưở���các�
cơ�qu���chuyê��mô��thuộc��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��b���hà�h;�

d)�Kiểm�t��,�đô��đốc�việc�thực�hiệ��các�biệ��pháp�xử�lý�vă��bả��t�ái�pháp�
luật�tại�khoả���ày�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�
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7.�Về��à�soát,�hệ�thố���hó��vă��bả��quy�phạm�pháp�luật:�

�)�Là�đầu�mối��iúp��y�b��� �hâ�� dâ�,�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h� tổ�
chức�thực�hiệ��việc� �à�soát,�hệ�thố���vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�củ��Hội�đồ���
�hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

b)�Đô�� đốc,� hướ���dẫ�,� tổ��� hợp�kết�quả� �à� soát,� hệ� thố��� hó�� vă��bả��
chu���củ��Hội�đồ����hâ��dâ�,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�

c)�Giúp�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�cập��hật�vă��bả��quy�phạm�pháp�
luật�do�Hội�đồ����hâ��dâ��và��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�t�ê��cơ�sở�dữ�liệu�
quốc��i��về�pháp�luật.�

8.�Về�phổ�biế�,��iáo�dục�pháp�luật�và�hò���iải�ở�cơ�sở:�

�)�Xây�dự��,� t�ì�h��y� b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h�b��� hà�h�các� chươ��� t�ì�h,�kế�
hoạch,�đề� á��về�phổ�biế�,� �iáo�dục�pháp� luật� và� tổ� chức�thực� hiệ��s�u�khi� các�
chươ���t�ì�h,�kế�hoạch,�đề�á��được�b���hà�h;�

b)��heo�dõi,�hướ���dẫ�,�kiểm�t���cô���tác�phổ�biế�,��iáo�dục�pháp�luật�tại�
đị��phươ��;�hướ���dẫ�,�đô��đốc,�kiểm�t���các�cơ�qu���chuyê��mô��t�ực�thuộc��y�
b����hâ��dâ�� tỉ�h,�các�cơ�qu��,� tổ�chức�có� liê��qu���và��y� b��� �hâ��dâ��cấp�
huyệ��t�o���việc�tổ�chức�N�ày�Pháp�luật��ước�Cộ���Hò��xã�hội�chủ���hĩ��Việt�
N�m�t�ê��đị��bà�;�

c)��hực�hiệ���hiệm�vụ�củ��cơ�qu��� thườ��� t�ực�Hội�đồ���phối�hợp�phổ�
biế�,��iáo�dục�pháp�luật�tỉ�h;�

d)�Xây�dự��,�quả�� lý� đội���ũ� báo�cáo�viê��pháp� luật,� tuyê�� t�uyề��viê��
pháp�luật;�phối�hợp�với�các�cơ�qu���có� liê��qu���thực�hiệ��chuẩ��hó��đội���ũ�
�iáo�viê��dạy�mô���iáo�dục�cô���dâ�,��iáo�viê�,��iả���viê��dạy�pháp�luật�t�ê��đị��
bà��theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

đ)��heo�dõi,�hướ���dẫ��việc�xây�dự��,�quả��lý,�kh�i�thác�tủ�sách�pháp�luật�
ở�các�xã,�phườ��,�thị�t�ấ��(s�u�đây��ọi�chu���là�cấp�xã)�và�các�cơ�qu��,�đơ��vị�
khác�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

e)�Hướ���dẫ�,�kiểm�t��,�theo�dõi�về�tổ�chức�và�hoạt�độ���hò���iải�ở�cơ�sở;�
tổ�chức�tập�huấ�,�hướ���dẫ����hiệp�vụ�và�kỹ��ă���hò���iải�ở�cơ�sở�cho�hò���iải�
viê��tại�đị��phươ���theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

9.�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�về�xây�dự���cấp�xã�đạt�
chuẩ��tiếp�cậ��pháp�luật�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

10.�Về�hộ�tịch,�quốc�tịch,�chứ���thực�và��uôi�co���uôi:�

�)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�chỉ�đạo,�hướ���dẫ��việc�tổ�chức� thực�hiệ��
cô���tác�đă���ký�và�quả��lý�hộ�tịch,�quốc�tịch,�chứ���thực,��uôi�co���uôi�tại�đị��
phươ��;�

b)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��việc�quả��lý,�cập��hật,�kh�i�thác�
Cơ�sở�dữ�liệu�hộ�tịch;�

c)�Quả��lý,�sử�dụ���Sổ�hộ�tịch,�biểu�mẫu�hộ�tịch;�lưu�t�ữ�Sổ�hộ�tịch,�hồ�sơ�
đă���ký�hộ�tịch;�cấp�bả��s�o�t�ích�lục�hộ�tịch�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�
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d)�Đề���hị��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�thu�hồi,�hủy�bỏ��iấy�tờ�hộ�tịch�
do��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��cấp�t�ái�với�quy�đị�h�pháp�luật�(t�ừ�t�ườ���hợp�kết�
hô��t�ái�pháp�luật);� đề���hị�Chủ�tịch��y�b��� �hâ��dâ�� tỉ�h�quyết� đị�h� thu�hồi,�
hủy�bỏ� �iấy� tờ�hộ�tịch� do�Sở� �ư�pháp� cấp�mà� phát�hiệ�� khô��� đú��� quy�đị�h�
pháp�luật;�

đ)��hẩm�đị�h�hồ�sơ,�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h��iải�quyết�các�việc�về��uôi�
co���uôi�thuộc�thẩm�quyề��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h;��iải�quyết�các�việc�về��uôi�
co���uôi�có�yếu�tố��ước���oài�thuộc�thẩm�quyề��theo�quy�đị�h�pháp�luật�và�chỉ�
đạo�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�

e)��hực�hiệ��các��hiệm�vụ�để��iải�quyết�hồ�sơ�xi���hập,�xi��t�ở�lại,�xi��thôi�
quốc� tịch�Việt�N�m,� cấp� Giấy� xác��hậ�� có� quốc� tịch�Việt�N�m,�cấp�Giấy� xác�
�hậ��là���ười��ốc�Việt�N�m;�quả��lý�và�lưu�t�ữ�hồ�sơ,�sổ�sách�về�quốc�tịch�theo�
quy�đị�h�pháp�luật.�

11.�Về�lý�lịch�tư�pháp:�

�)�Xây�dự��,�quả��lý,�kh�i�thác,�bảo�vệ�và�sử�dụ���cơ�sở�dữ�liệu�lý�lịch�tư�
pháp�t�o���phạm�vi�cấp�tỉ�h;�

b)��iếp��hậ�,�xử�lý� thô��� ti��lý�lịch� tư�pháp�do� �ò��á�� �hâ�� dâ�,�Việ��
Kiểm�sát��hâ��dâ�,�cơ�qu���Cô�����,�cơ�qu����hi�hà�h�á��dâ��sự,�các�cơ�qu��,�
tổ�chức�có�liê��qu���và���u���tâm�Lý�lịch�tư�pháp�quốc��i��cu���cấp;�lập�lý�lịch�
tư�pháp,�cập��hật�thô���ti��lý�lịch�tư�pháp�bổ�su��;�cu���cấp�thô���ti��lý�lịch�tư�
pháp�cho���u���tâm�Lý�lịch�tư�pháp�quốc��i��và�Sở��ư�pháp�khác�theo�quy�đị�h�
pháp�luật;�

c)�Cấp�Phiếu�lý�lịch�tư�pháp�theo�thẩm�quyề�.�

12.�Về�bồi�thườ���Nhà��ước:�

�)�Hướ���dẫ�,�tập�huấ��kỹ��ă��,���hiệp�vụ�cô���tác�bồi�thườ���Nhà��ước�
theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

b)�Hướ���dẫ����ười�bị�thiệt�hại�thực�hiệ��thủ�tục�yêu�cầu�bồi�thườ���t�o���
phạm�vi�đị��phươ��;�đề�xuất��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�kiế����hị� cơ�qu���có� thẩm�
quyề�� xử� lý� vi� phạm� t�o��� việc� �iải� quyết�bồi� thườ��,� thực� hiệ�� t�ách� �hiệm�
hoà�� t�ả� t�o��� hoạt� độ��� quả�� lý� hà�h� chí�h,� tố�tụ��� và� thi� hà�h� á�� tại� đị��
phươ��;�

c)�Đề�xuất,� t�ì�h��y� b��� �hâ��dâ�� tỉ�h� xác� đị�h� cơ�qu����iải� quyết�bồi�
thườ���theo�quy�đị�h�pháp�luật;�th�m��i��vào�việc�xác�mi�h�thiệt�hại�khi�được�cơ�
qu����iải�quyết� bồi� thườ��� đề� ��hị;� th�m� �i�� thươ��� lượ��� việc� bồi� thườ���
tại�đị��phươ���thuộc�thẩm�quyề��quả��lý�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�

d)��heo�dõi,�đô��đốc,�kiểm�t���cô���tác�bồi�thườ���Nhà��ước;�

đ)�Đề�xuất��y� b����hâ��dâ�� tỉ�h�kiế����hị���ười�có� thẩm�quyề��khá���
��hị�bả��á�,�quyết�đị�h�củ���ò��á��có��ội�du����iải�quyết�bồi�thườ��,�kiế����hị�
thủ�t�ưở���cơ�qu���t�ực� tiếp�quả��lý���ười�thi�hà�h�cô���vụ�xem�xét� lại�quyết�
đị�h�hoà��t�ả,��iảm�mức�hoà��t�ả�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�yêu�cầu�thủ�t�ưở���cơ�
qu���quả��lý�t�ực�tiếp���ười�thi�hà�h�cô���vụ��ây�thiệt�hại�hủy�quyết�đị�h��iải�
quyết�bồi�thườ���theo�quy�đị�h�pháp�luật;�
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e)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��quả��lý�Nhà��ước�về�cô���tác�bồi�
thườ���Nhà��ước�tại�đị��phươ��.�

13.�Về�t�ợ��iúp�pháp�lý:�

�)� Quả�� lý,� hướ��� dẫ�,� kiểm� t��� về� tổ� chức� và� hoạt� độ��� củ�� ��u���
tâm�t�ợ��iúp�pháp�lý�Nhà��ước,�hoạt�độ���t�ợ��iúp�pháp�lý�củ��các�tổ�chức�th�m�
�i��t�ợ��iúp�pháp�lý�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

b)��hực�hiệ�� �hiệm�vụ�củ��cơ�qu��� thườ��� t�ực�Hội�đồ���phối�hợp�liê��
��à�h�về�t�ợ��iúp�pháp�lý�t�o���hoạt�độ���tố�tụ���ở�tỉ�h;�

c)�Đề���hị�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thà�h�lập,��iải�thể,�sáp��hập�Chi�
�há�h�củ����u��� tâm�t�ợ��iúp�pháp� lý�Nhà��ước,�bổ��hiệm�và�cấp�thẻ� t�ợ��iúp�
viê��pháp�lý,�miễ���hiệm�và�thu�hồi�thẻ�t�ợ��iúp�viê��pháp�lý,�cấp�lại�thẻ�t�ợ��iúp�
viê��pháp�lý;�

d)�Cấp,�cấp�lại,�thu�hồi�thẻ�cộ���tác�viê��t�ợ��iúp�pháp�lý;�cấp,�th�y�đổi��ội�
du��,�cấp�lại�và�thu�hồi�Giấy�đă���ký�th�m��i��t�ợ��iúp�pháp�lý�củ��tổ�chức�đă���
ký�th�m��i��t�ợ��iúp�pháp�lý�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�đề���hị��ộ��ư�pháp�tổ�chức�
kiểm�t���tập�sự�t�ợ��iúp�pháp�lý;�

đ)�Cô��� bố,�cập� �hật� d��h� sách� các� tổ� chức� thực�hiệ�� t�ợ� �iúp�pháp� lý,�
��ười� thực�hiệ�� t�ợ��iúp�pháp� lý� tại�đị��phươ��,� đă���tải� t�ê��������thô��� ti��
điệ��tử�củ��Sở��ư�pháp�và��ửi��ộ��ư�pháp�để�đă���tải�t�ê��Cổ���thô���ti��điệ��
tử�củ���ộ��ư�pháp;�

e)�Lự��chọ�,� ký�kết,� thực�hiệ�� và�chấm� dứt� hợp�đồ��� thực� hiệ��t�ợ��iúp�
pháp�lý�với�các� tổ�chức�hà�h���hề�luật� sư,� tổ�chức�tư�vấ��pháp� luật;�kiểm� t��,�
�iám�sát�việc�thực�hiệ��hợp�đồ���thực�hiệ�� t�ợ��iúp�pháp�lý;�th��h�toá��thù�l�o�
và�chi�phí�thực�hiệ��t�ợ��iúp�pháp�lý�cho�tổ�chức�ký�hợp�đồ���thực�hiệ��t�ợ��iúp�
pháp�lý;�quả�� lý�và�tổ�chức�đá�h��iá�chất� lượ���vụ�việc� th�m��i�� tố� tụ���và�vụ�
việc�đại�diệ����oài�tố�tụ���theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

14.�Về�luật�sư�và�tư�vấ��pháp�luật:�

�)��h�m�mưu,�đề�xuất�với��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��các�biệ��pháp�
hỗ�t�ợ�phát�t�iể��tổ�chức�hà�h���hề�luật�sư,�tổ�chức�và�hoạt�độ���tư�vấ��pháp�luật�
tại�đị��phươ��;�

b)�Cấp,� cấp� lại�hoặc�thu�hồi�Giấy�đă���ký�hoạt� độ��� củ��tổ�chức�hà�h�
��hề� luật� sư�Việt� N�m,� tổ�chức� hà�h� ��hề� luật� sư� �ước� ��oài� tại� Việt� N�m,�
��u���tâm�tư�vấ��pháp�luật;�cấp,�cấp�lại�hoặc�thu�hồi��hẻ�tư�vấ��viê��pháp�luật�
tại�đị��phươ��;�

c)�Cu���cấp� thô��� ti��về�việc�đă���ký�hoạt�độ���củ�� tổ� chức�hà�h���hề�
luật�sư�Việt�N�m,�tổ�chức�hà�h���hề�luật�sư��ước���oài�cho�cơ�qu���Nhà��ước,�
tổ�chức�và�cá��hâ��có�yêu�cầu�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�đề���hị�Đoà��luật�sư�cu���
cấp�thô���ti��về�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��luật�sư,�yêu�cầu�tổ�chức�hà�h���hề�luật�
sư�báo�cáo�về�tì�h�hì�h�tổ�chức�và�hoạt�độ���khi�cầ��thiết;�

d)�Cấp,�cấp�lại�hoặc�thu�hồi��iấy�đă���ký�hà�h���hề�luật�sư�với�tư�cách�
cá��hâ�;�lập�d��h�sách,�theo�dõi���ười�đă���ký�hà�h���hề�tại�Đoà��luật�sư�tại�
đị��phươ��.�
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15.�Về�cô���chứ��:�

�)�Đề���hị��ộ� t�ưở����ộ��ư�pháp� bổ��hiệm,�bổ� �hiệm� lại,�miễ�� �hiệm�
cô���chứ���viê�;� thực�hiệ��đă���ký�hà�h���hề�và�cấp,�cấp� lại� thẻ� cô��� chứ���
viê�,�quyết�đị�h�tạm�đì�h�chỉ�hà�h���hề�cô���chứ��,�xó��đă���ký�hà�h���hề,�thu�
hồi� thẻ� cô��� chứ��� viê�;�quả�� lý�tập� sự�hà�h���hề� cô��� chứ��� theo�quy�đị�h�
pháp�luật;�

b)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�đề�á��thà�h�lập,�chuyể��đổi,��iải�thể�Phò���
cô���chứ��;�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�cho�phép�thà�h�lập,�thu�hồi�quyết� đị�h�
cho�phép�thà�h�lập,�hợp��hất,�sáp��hập,�chuyể���hượ���Vă��phò���cô���chứ���
theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

c)� Cấp,� cấp� lại,� thu� hồi� Giấy� đă��� ký� hoạt� độ��� củ�� Vă�� phò��� cô���
chứ��;��hi��hậ��th�y�đổi�d��h�sách�cô���chứ���viê��là�thà�h�viê��hợp�d��h�và�
d��h�sách�cô���chứ���viê��làm�việc�theo�chế�độ�hợp�đồ���củ��Vă��phò���cô���
chứ��;�cu���cấp�thô���ti��về��ội�du���đă���ký�hoạt�độ���củ��Vă��phò���cô���
chứ���theo�quy�đị�h�củ��Luật�Cô���chứ��;�

d)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xây�dự���cơ�sở�dữ�liệu�và�b���hà�h�quy�chế�
kh�i�thác,�sử�dụ���cơ�sở�dữ�liệu�về�cô���chứ��;�

đ)��h�m�mưu��iúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�tiêu�chí�xét�duyệt�hồ�sơ�
đề���hị�thà�h�lập�Vă��phò���cô���chứ��;�

e)��h�m�mưu��iúp��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�b���hà�h�mức�t�ầ��thù�l�o�cô���
chứ���tại�đị��phươ��;�

�)�Chỉ�đị�h�một�Phò���cô���chứ���hoặc�một�Vă��phò���cô���chứ���khác�
tiếp��hậ�� hồ�sơ�cô���chứ���t�o��� t�ườ���hợp� �iải� thể�Phò���cô��� chứ���hoặc�
chấm�dứt�hoạt�độ���Vă��phò���cô���chứ���theo� quy�đị�h� tại�khoả�� 5�Điều�64�
Luật�Cô���chứ��.�

16.�Về��iám�đị�h�tư�pháp:�

�)���ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�cho�phép�và�thu�hồi�quyết�đị�h�
cho�phép� thà�h� lập� Vă�� phò��� �iám� đị�h� tư� pháp;� chuyể�� đổi� loại� hì�h� hoạt�
độ��,�th�y�đổi,�bổ�su���lĩ�h�vực��iám�đị�h�củ��Vă��phò����iám�đị�h�tư�pháp;�

b)�Cấp,�cấp�lại,�thu�hồi�Giấy�đă���ký�hoạt�độ���cho�Vă��phò����iám�đị�h�
tư�pháp;�phối�hợp�với�các�cơ�qu���chuyê��mô�� thuộc�Uỷ�b����hâ��dâ��tỉ�h�về�
việc�bổ� �hiệm,�miễ���hiệm��iám�đị�h�viê�� tư�pháp� ở�đị��phươ��;� tổ�chức�bồi�
dưỡ���kiế��thức�pháp�luật�cho��iám�đị�h�viê��tư�pháp�ở�đị��phươ��;�

c)� Đá�h� �iá� về� tổ� chức,� chất� lượ���hoạt� độ��� �iám� đị�h� tư� pháp� ở� đị��
phươ��;�đề�xuất�các��iải�pháp�bảo�đảm�số�lượ��,�chất�lượ���củ��đội���ũ���ười�
�iám�đị�h�tư�pháp�theo�yêu�cầu�củ��hoạt�độ���tố�tụ���tại�đị��phươ��;�

d)�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�cơ�qu���chuyê��mô���iúp��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�
quả��lý�Nhà��ước�về��iám�đị�h�tư�pháp�ở�đị��phươ���theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

17.�Về�đấu��iá�tài�sả�:�

�)� Cấp,� cấp� lại,� thu� hồi,� th�y� đổi� �ội� du��� �iấy� đă��� ký�hoạt� độ��� cho�
do��h���hiệp�đấu��iá�tài� sả�,� chi��há�h�củ��do��h���hiệp�đấu��iá�tài� sả�,�cấp,�
cấp�lại,�thu�hồi�thẻ�đấu��iá�viê�;�
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b)�Đề���hị��ộ��ư�pháp� thu�hồi�chứ���chỉ�hà�h���hề�đấu��iá� tài�sả��theo�
quy�đị�h�củ��Luật�Đấu��iá�tài�sả�;�

c)��hẩm�đị�h�điều�kiệ��thực�hiệ��hì�h�thức�đấu��iá�t�ực�tuyế�,�phê�duyệt�
tổ�chức�đấu��iá�tài�sả��đủ�điều�kiệ��thực�hiệ��hì�h�thức�đấu��iá�t�ực�tuyế��theo�
quy�đị�h�pháp�luật;�

d)�Quả��lý,�hướ���dẫ�,�kiểm� t���về�tổ�chức�và�hoạt�độ���củ��tổ�chức�đấu�
�iá�tài�sả�;�

đ)�Lập�và�đă���tải�d��h� sách� đấu��iá�viê��và�d��h�sách�các� tổ�chức�đấu�
�iá�tài� sả��có������� thô���ti��điệ�� tử�đủ�điều�kiệ�� thực� hiệ��hì�h� thức�đấu��iá�
t�ực�tuyế��được�đă���tải�t�ê��������thô���ti��điệ��tử�củ��Sở��ư�pháp�và��ửi��ộ�
�ư�pháp�để�đă���tải�t�ê��t�����thô���ti��điệ��tử�chuyê����à�h�về�đấu��iá�tài�sả�.�

18.�Về�quả��tài�viê��và�hà�h���hề�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả�:�

�)� Đă��� ký� hà�h� ��hề,� lập� và� cô��� bố�d��h� sách� quả�� tài� viê�,� do��h�
��hiệp�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả��tại�đị��phươ��;�

b)��ạm� đì�h� chỉ,��i�� hạ�,� hủy� bỏ� việc� tạm�đì�h� chỉ� hà�h���hề� quả�� lý,�
th��h�lý�tài�sả��đối�với�quả��tài�viê�,�do��h���hiệp�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả�;�xó��
tê��quả��tài�viê�,�do��h���hiệp�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả��khỏi�d��h�sách�quả��tài�
viê�,�do��h���hiệp�quả��lý,�th��h�lý�tài�sả��và�đề���hị��ộ�t�ưở����ộ��ư�pháp�thu�
hồi�chứ���chỉ�hà�h���hề�quả��tài�viê��theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

19.�Về�hò���iải�thươ���mại:�

�)�Cấp,�cấp�lại,�đă���ký�th�y�đổi��ội�du��,�thu�hồi�Giấy�đă���ký�hoạt�độ���
củ����u���tâm�hò���iải� thươ���mại,�Chi��há�h���u���tâm�hò���iải�thươ���mại,�
Chi��há�h�củ��tổ�chức�hò���iải�thươ���mại��ước���oài�tại�Việt�N�m;�

b)�Đă��� ký,� lập�và� xó�� tê��hò�� �iải� viê�� thươ���mại� vụ�việc� khỏi� d��h�
sách�hò���iải�viê��thươ���mại�vụ�việc�củ��Sở��ư�pháp;�

c)�Cập��hật,�cô���bố�d��h�sách�hò���iải�viê��thươ���mại�vụ�việc,�tổ�chức�
hò���iải� thươ���mại�t�ê��t�����thô��� ti��điệ��tử�củ��Sở��ư�pháp;��à� soát,� thố���
kê,�báo�cáo�số�liệu�về�hò���iải�viê��thươ���mại�hà����ăm�tại�đị��phươ��.�

20.�Về�t�ọ���tài�thươ���mại:�

�)�Cấp,� cấp� lại,�đă��� ký� th�y� đổi� �ội�du��� �iấy� phép� thà�h� lập,� thu� hồi�
Giấy�đă���ký�hoạt�độ���củ����u���tâm�t�ọ���tài,�Chi��há�h�củ���ổ�chức�t�ọ���tài�
�ước���oài�tại�Việt�N�m,�Chi��há�h�củ����u���tâm�t�ọ���tài;�

b)�Cập��hật� thô��� ti��về���u���tâm� t�ọ���tài,�Chi��há�h,�Vă��phò���đại�
diệ��củ����u���tâm�t�ọ���tài;�Chi��há�h,�Vă��phò���đại�diệ��củ���ổ�chức�t�ọ���
tài��ước���oài�tại�Việt�N�m;�

c)�Cu���cấp�thô���ti��về�việc�đă���ký�hoạt�độ��,�việc�lập�Chi��há�h,�Vă��
phò���đại�diệ��củ����u���tâm�t�ọ���tài;�Chi��há�h,�Vă��phò���đại�diệ��củ���ổ�
chức�t�ọ���tài��ước���oài�tại�Việt�N�m�cho�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước,�tổ�chức�
và�cá��hâ��có�yêu�cầu�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�
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21.�Về�thừ��phát�lại:�

�)�Xác� mi�h� thô��� ti�� t�o���hồ� sơ�bổ��hiệm,�miễ�� �hiệm��hừ�� phát� lại�
theo� yêu� cầu� củ�� �ộ��ư� pháp;�đă��� ký� hà�h� ��hề,� cấp,� cấp� lại� và� thu� hồi�
�hẻ��hừ��phát� lại;�quyết� đị�h� tạm�đì�h�chỉ�hà�h� ��hề��hừ�� phát� lại;� lập�d��h�
sách�thừ��phát�lại�hà�h���hề�tại�đị��phươ���và�cấp��hẻ��hừ��phát�lại;�

b)�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�sở,�b��,���à�h�xây�dự���Đề�á��phát�t�iể��Vă��
phò����hừ�� phát� lại� ở� đị�� phươ��� t�ì�h��y� b����hâ�� dâ�� tỉ�h� phê�duyệt;�tiếp�
�hậ�,�thẩm�đị�h�hồ�sơ�và�thực�hiệ��thủ�tục�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�cho�phép�
thà�h�lập,�chuyể��đổi,�sáp��hập,�hợp��hất,�chuyể���hượ��,�chấm�dứt�hoạt�độ���
củ��Vă��phò����hừ��phát�lại;�

c)�Cấp,� thu�hồi�Giấy�đă���ký� hoạt� độ���Vă��phò����hừ��phát� lại;�quyết�
đị�h�tạm���ừ���hoạt�độ���Vă��phò����hừ��phát�lại;�

d)�Xây�dự���cơ�sở�dữ�liệu�về�vi�bằ��,�thực�hiệ��đă���ký�và�quả��lý�cơ�sở�
dữ�liệu�về�vi�bằ���theo�hướ���dẫ��củ���ộ��ư�pháp;�

đ)�Quả��lý�về�tập�sự�hà�h���hề�thừ��phát�lại�tại�đị��phươ���theo�quy�đị�h�
pháp�luật.�

22.�Về�đă���ký�biệ��pháp�bảo�đảm:�

�)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�hướ���dẫ��việc�đă���ký�biệ��pháp�bảo�đảm�
bằ���quyề��sử�dụ���đất,�tài�sả���ắ��liề��với�đất;�thực�hiệ��kiểm�t���đị�h�kỳ�các�
Vă��phò���đă���ký�đất�đ�i�và�các�Chi��há�h�Vă��phò���đă���ký�đất�đ�i� tại�đị��
phươ���theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

b)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�tổ�chức�bồi�dưỡ�����hiệp�vụ,�chuyê��mô��
cho���ười�thực�hiệ��đă���ký�biệ��pháp�bảo�đảm�bằ���quyề��sử�dụ���đất,�tài�sả��
�ắ��liề��với�đất;�

c)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xây�dự���hệ� thố���đă���ký�biệ��pháp�bảo�
đảm�bằ���quyề��sử�dụ���đất,�tài�sả���ắ��liề��với�đất�tại�đị��phươ��,�hướ���dẫ��
Vă��phò���đă���ký�đất� đ�i� cập��hật,� tích�hợp� thô��� ti��về�biệ��pháp�bảo�đảm�
bằ���quyề��sử�dụ���đất,�tài�sả���ắ��liề��với�đất�vào�Hệ�thố���dữ�liệu�quốc��i��về�
biệ��pháp�bảo�đảm.�

23.�Về�cô���tác�pháp�chế:�

�)�Xây�dự��,�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�chươ���t�ì�h,�kế�hoạch�
cô���tác�pháp�chế�hà����ăm�ở�đị��phươ���và� tổ�chức�thực�hiệ��s�u�khi�chươ���
t�ì�h,�kế�hoạch�được�b���hà�h;�

b)�Quả��lý,�kiểm�t���cô���tác�pháp�chế�củ��các�cơ�qu���chuyê��mô��thuộc�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�

c)� Giúp� �y� b��� �hâ��dâ�� tỉ�h� chủ� t�ì� hoặc� phối� hợp�với� các� bộ,� ��à�h�
t�o��� việc� hướ��� dẫ�,� tổ� chức� bồi�dưỡ���kỹ��ă��,� chuyê��mô�,� ��hiệp� vụ� về�
cô���tác�pháp� chế�đối�với�cô���chức�pháp�chế�t�o��� cơ�cấu�tổ�chức�củ��các�cơ�
qu���chuyê��mô��thuộc��y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�

d)�Quả��lý,�hướ���dẫ��về�chuyê��mô�,���hiệp�vụ�t�o���cô���tác�pháp�chế�
đối�với�tổ�chức�pháp�chế�củ��các�do��h���hiệp�Nhà��ước�tại�đị��phươ��;�



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�19+20/N�ày�30-7-2021�

�

32�

đ)��h�m�mưu,�đề�xuất�với��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�t�o���việc�xây�dự��,�củ���
cố�tổ�chức�pháp�chế,�thực�hiệ��các��iải�pháp��â���c�o�hiệu�quả�cô���tác�pháp�chế�
tại�đị��phươ��.�

24.��ổ�chức�thực�hiệ�� hoặc�phối�hợp� với�các�cơ�qu��� chuyê��mô�� thuộc�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��các�hoạt�độ���hỗ�t�ợ�pháp�lý�cho�do��h���hiệp�
theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

25.�Về�quả��lý�cô���tác�thi�hà�h�pháp�luật�về�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h:�

�)�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�theo�dõi,�hướ���dẫ�,�đô��đốc,�kiểm� t���và�
báo�cáo�cô���tác�thi�hà�h�pháp�luật�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h�tại�đị��phươ��;�đề�
xuất�việc���hiê��cứu,�xử�lý�các�quy�đị�h�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h�khô���khả�thi,�
khô���phù�hợp�với�thực�tiễ��hoặc�chồ���chéo,�mâu�thuẫ��với��h�u�theo�quy�đị�h�
pháp�luật;�

b)�Phổ�biế�,�tập�huấ����hiệp�vụ�áp�dụ���pháp�luật�về�xử�lý�vi�phạm�hà�h�
chí�h�thuộc�phạm�vi�quả��lý�củ��đị��phươ��;�

c)�Xây�dự��,�quả�� lý�cơ�sở�dữ� liệu�về�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h�và� tích�
hợp�vào�cơ�sở�dữ�liệu�quốc��i��về�xử�lý�vi�phạm�hà�h�chí�h�tại��ộ��ư�pháp.�

26.�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ��về�thi�hà�h�
á�� dâ��sự,�hà�h� chí�h� theo� quy� đị�h� pháp� luật�và� quy� chế�phối�hợp�cô��� tác�
�iữ��cơ�qu���tư�pháp�và�cơ�qu���thi�hà�h�á��dâ��sự�đị��phươ���do��ộ��ư�pháp�
b���hà�h.�

27.�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xây�dự��,� tổ�chức�thực�hiệ��kế�hoạch�bồi�
dưỡ��� ��hiệp� vụ� về� cô��� tác� tư� pháp,� pháp� luật� đối� với� Phò����ư� pháp� cấp�
huyệ�,�cô���chức��ư�pháp� -�hộ�tịch�cấp�xã,�các�tổ�chức�và�cá��hâ��khác�có�liê��
qu���theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

28.�Kiểm�t��,� th��h�t���và�xử�lý�các�hà�h�vi�vi�phạm�đối�với�cơ�qu��,� tổ�
chức,� cá� �hâ�� t�o���việc� thi�hà�h�pháp� luật� thuộc� phạm�vi�quả�� lý�củ��Sở� �ư�
pháp;�tiếp�cô���dâ�;��iải�quyết�khiếu��ại,�tố�cáo,�phò���chố���th�m��hũ���theo�
quy�đị�h�pháp� luật�hoặc�theo� sự�phâ��cấp,�ủy�quyề��củ��Chủ� tịch��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h.�

29.�Giúp� �y� b��� �hâ��dâ�� tỉ�h� quả�� lý�các�hội,� tổ�chức� phi� chí�h�phủ�
hoạt�độ���t�o���lĩ�h�vực�thuộc�phạm�vi�quả��lý�củ��Sở��ư�pháp�theo�quy�đị�h�
pháp�luật.�

30.� Giúp� �y� b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h� quả�� lý� Nhà� �ước� về� hợp� tác� quốc�
tế�về�pháp�luật�tại�đị��phươ��;�thực�hiệ��hợp�tác�quốc�tế�về�pháp�luật�và�cô���tác�
tư�pháp�theo�quy�đị�h�pháp�luật�và�theo�phâ��cô���hoặc�ủy�quyề��củ��Chủ� tịch�
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

31.��ổ�chức���hiê��cứu,�ứ���dụ���kho��học�và�cô�����hệ�thô���ti��t�o���
các�lĩ�h�vực�thuộc�phạm�vi�quả��lý�Nhà��ước�củ��Sở��ư�pháp.�

32.�Quy�đị�h�mối�qu���hệ�cô���tác�củ��các�đơ��vị�t�ực�thuộc�Sở;�quả��lý�
biê��chế�cô���chức,�số�lượ�����ười�làm�việc�t�o���các�đơ��vị�sự���hiệp�cô���lập,�
thực�hiệ��chế�độ�tiề�� lươ���và�chí�h�sách,�chế�độ�đãi� ��ộ,�đào� tạo,�bồi�dưỡ��,�
khe��thưở��,�kỷ�luật�đối�với�cô���chức,�viê��chức�thuộc�phạm�vi�quả��lý�củ��Sở�
theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�và�phâ��cấp�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�
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33.�Quả��lý�và�chịu�t�ách��hiệm�về�tài�chí�h,�tài�sả��được��i�o�theo�quy�
đị�h�pháp�luật�và� theo�phâ��cô��,� phâ��cấp�hoặc�ủy�quyề��củ���y�b����hâ��
dâ��tỉ�h.�

34.��hực�hiệ��cô���tác�thô���ti�,�thố���kê,�tổ���hợp,�báo�cáo�đị�h�kỳ�và�
đột�xuất�về� tì�h�hì�h�thực�hiệ���hiệm�vụ� t�o���các�lĩ�h�vực�cô���tác�được��i�o�
với��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và��ộ��ư�pháp.�

35.�Hướ���dẫ�,�kiểm�t���việc�thực�hiệ��cơ�chế�tự�chủ,�tự�chịu�t�ách��hiệm�
củ��các�tổ�chức�sự���hiệp�t�ực�thuộc�Sở��ư�pháp�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

36.��hực�hiệ��các��hiệm�vụ�khác�theo�quy�đị�h�pháp�luật.��
�
Điều�3.�Cơ�cấu�tổ�chức�và�biên�chế�

1.�Lã�h�đạo�Sở��ư�pháp��ồm:�Giám�đốc�Sở�và�khô���quá�03�Phó�Giám�
đốc�Sở;��

�)�Giám�đốc�Sở� là��y�viê���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�do�Hội�đồ����hâ��dâ��
tỉ�h�bầu,�là���ười�đứ���đầu�Sở�do�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�bổ��hiệm,�chịu�
t�ách��hiệm�t�ước��y�b����hâ��dâ�,�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�t�ước�pháp�
luật�về�toà��bộ�hoạt�độ���củ��Sở�và�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ���y�viê��
�y�b����hâ��dâ��tỉ�h�theo�Quy�chế�làm�việc�và�phâ��cô���củ���y�b����hâ��dâ��
tỉ�h;� chịu� t�ách� �hiệm� báo� cáo� cô��� tác� t�ước� Hội� đồ��� �hâ�� dâ�� tỉ�h,��y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�và��ộ��ư�pháp�theo�quy�đị�h;�

b)�Phó�Giám�đốc�Sở�do�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�bổ��hiệm�theo�đề�
��hị�củ��Giám�đốc�Sở,� là���ười��iúp�Giám�đốc�Sở� thực�hiệ��một�hoặc�một� số�
�hiệm�vụ�cụ�thể�do�Giám�đốc�Sở�phâ��cô���và�chịu�t�ách��hiệm�t�ước�Giám�đốc�
Sở�và�t�ước�pháp�luật�về�thực�hiệ���hiệm�vụ�được�phâ��cô��.�Khi�Giám�đốc�Sở�
vắ���mặt,�một�Phó�Giám�đốc�Sở�được�Giám�đốc�Sở�ủy��hiệm�th�y�Giám�đốc�Sở�
điều�hà�h� các� hoạt� độ��� củ�� Sở.� Phó� Giám� đốc�Sở� khô��� kiêm� �hiệm� ��ười�
đứ���đầu�tổ�chức,�đơ��vị�thuộc�và�t�ực�thuộc�Sở,�t�ừ�t�ườ���hợp�pháp�luật�có�quy�
đị�h�khác;��

c)�Việc�bổ��hiệm,�bổ��hiệm�lại,�miễ���hiệm,�điều�độ��,�luâ��chuyể�,�khe��
thưở��,�kỷ� luật,�cho�từ�chức,���hỉ�hưu�và�thực�hiệ��các� chế�độ,�chí�h�sách�đối�
với�Giám�đốc�Sở�và�Phó�Giám�đốc�Sở�do�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�quyết�
đị�h�theo�quy�đị�h�củ��Đả���và�Nhà��ước.��

2.�Các�tổ�chức�cấu�thà�h�bê��t�o���củ��Sở��ư�pháp:�

�)�Vă��phò���sở;�

b)��h��h�t���sở;�

c)�Phò���Vă��bả�-�uyê��t�uyề�;�

d)�Phò���Hà�h�chí�h-�ổ�t�ợ.�

3.�Đơ��vị�sự���hiệp�t�ực�thuộc�Sở��ư�pháp:��

�)���u���tâm���ợ��iúp�pháp�lý�Nhà��ước;�
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b)���u��� tâm�Dịch�vụ�đấu��iá� tài� sả�� (t�ếp�tục��oạt�độ���đế��k���Ủy�ba��
��â��dâ�� tỉ���ba���à����sửa�đổ���bổ�s����da���mục�dịc��vụ�sự�����ệp�cô���sử�
dụ��� ��â�� sác�� ��à� �ước� t�eo� q�y� đị��� tạ��K�oả�� 1� Đ�ề�� 37� ���ị� đị��� số�
60/2021/�Đ-CP���ày�21�t�á���6��ăm�2021�của�C�í���p�ủ);�

c)�Phò���Cô���chứ���số�1.�

4.��iê��chế�cô���chức�củ��Sở��ư�pháp,�số�lượ�����ười�làm�việc�(b�ê��c�ế�
sự�����ệp)�tại�đơ��vị�sự���hiệp�t�ực�thuộc�Sở��ư�pháp�do��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
quyết�đị�h�phâ��bổ�hằ����ăm�t�ê��cơ�sở�Đề�á��xác�đị�h�vị�t�í�việc�làm�và�cơ�cấu�
��ạch�cô���chức�được�cấp�có�thẩm�quyề��phê�duyệt.��

5.� Việc� bổ� �hiệm,� bổ� �hiệm� lại� (được� t�ực� ��ệ�� t�ô��� q�a� đá��� ��á�
c�ươ��� trì����à���độ����oặc�t��� t�yể��c�ức�da���t�eo�q�y� đị��)��miễ���hiệm�
cô���chức,�viê��chức�lã�h�đạo�và�tuyể��dụ��,�sử�dụ��,��â���bậc�lươ��,�chuyể��
��ạch,� bổ� �hiệm� ��ạch,� th�y� đổi� chức� d��h� ��hề� ��hiệp,� điều� độ��,� khe��
thưở��,� kỷ� luật,� ��hỉ� hưu� và� thực� hiệ�� chế� độ,� chí�h� sách� khác� đối� với� cô���
chức,�viê��chức,���ười�l�o�độ��� t�o���các�cơ�qu��,�đơ��vị�thuộc,�t�ực�thuộc�Sở�
�ư�pháp�được�thực�hiệ��theo�phâ��cấp�quả��lý�và�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

�
Điều�4.�Trách�nhiệm�thi�hành�

1.�Giám�đốc�Sở��ư�pháp�có�t�ách��hiệm�b���hà�h�các�quyết�đị�h�s�u�đây�
và�chỉ�đạo,�điều�hà�h,�hướ���dẫ�,�đô��đốc,�kiểm� t��,�bảo�đảm�tất�cả�hoạt�độ���
củ��Sở��ư�pháp�hiệu�lực,�hiệu�quả:�

�)�Quyết�đị�h�quy�đị�h�chức��ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ��cụ�thể�củ���h��h�
t���Sở�và�các�phò���thuộc�Sở��ư�pháp;�quy�đị�h�chức�d��h�cô���chức�cho�từ���
phò���bảo�đảm�thực�hiệ��đầy�đủ�chức��ă��,��hiệm�vụ�được��i�o,�phù�hợp�với�
tì�h�hì�h�thực�tế�củ��đị��phươ���và�củ��Sở��ư�pháp.��

b)�Quyết�đị�h�phâ��cô����hiệm�vụ�cụ�thể�đối�với�Giám�đốc,�các�Phó�Giám�
đốc;���ưở���phò��,�Phó���ưở���phò���và�cô���chức�củ��Sở��ư�pháp.�

c)� Quyết� đị�h� b���hà�h� Quy� chế� làm�việc� củ�� Sở��ư� pháp,��ội� quy� cơ�
qu��,�các�quy�đị�h�khác�có�liê��qu���bảo�đảm�mọi�hoạt�độ��,�điều�hà�h�củ��Sở�
�ư�pháp�đạt�hiệu�quả�và�theo�đú���quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

d)�Phối�hợp�với�Giám�đốc�Sở�Nội�vụ�th�m�mưu�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��
tỉ�h�b���hà�h�Quyết�đị�h�quy�đị�h�chức��ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ��và�cơ�cấu�tổ�
chức�củ��đơ��vị�sự���hiệp�t�ực�thuộc�Sở�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

2.���o��� quá� t�ì�h� thực� hiệ�� �ếu� có� vấ�� đề� phát� si�h,�Giám�đốc� Sở� �ư�
pháp�tổ���hợp�và�thố����hất�với�Giám�đốc�Sở�Nội�vụ�t�ì�h��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
quyết�đị�h�sử��đổi,�bổ�su���theo�thẩm�quyề�.��

�
Điều�5.�Hiệu�lực�thi�hành�

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể�từ���ày�12�thá���7��ăm�2021�và�
th�y� thế�Quyết�đị�h�số�48/2018/QĐ-U�ND���ày�05� thá���7��ăm�2018�củ���y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�quy�đị�h�chức��ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ��và�cơ�cấu�tổ�chức�
củ��Sở��ư�pháp�tỉ�h�Ni�h��huậ�.���������
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2.�Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;� thủ�t�ưở���các�sở,�b��,���à�h�
thuộc�tỉ�h;�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�và�thủ�t�ưở���các�cơ�
qu��,�đơ��vị�có�liê��qu���chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��
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