
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

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 UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện 

 

Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp 

về ban hành Kế hoạch 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 UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp 

huyện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2020/TT-BTP); UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP 

tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu. 

Kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư 

pháp, Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cơ 

cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương, 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 UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

2. Yêu cầu 

Xác định cụ thể nội dung, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm 

chủ trì, trách nhiệm phối hợp đối với từng nhiệm cụ thể. 

Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo 

cáo xin ý kiến đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 
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1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-

BTP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp bằng 

các hình thức phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.  

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021. 

2. Hoàn thiện thể chế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương 

2.1. Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-

BTP và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP (thay thế Quyết định số 33/2020/QĐ-

UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021. 

2.2. Ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 

07/2020/TT-BTP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ và các phòng, ban có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021. 

3. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan  

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện. 

- Đơn vị phối  hợp: Sở Nội vụ. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

4. Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở 

Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định 

4.1. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư 

pháp; Đề án vị vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư 

pháp theo quy định 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan  

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành các Thông tư hướng 

dẫn về định mức biên chế công chức, định mức số lượng người làm việc và vị trí 

việc làm công chức, viên chức thuộc ngành Tư pháp. 

4.2. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Phòng 

Tư pháp cấp huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân 

cùng cấp thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành các Thông tư hướng 

dẫn về định mức biên chế công chức, định mức số lượng người làm việc và vị trí 

việc làm công chức, viên chức thuộc ngành Tư pháp. 

5. Rà soát các quy chế, quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ 

trong các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện, 

kịp thời sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi đối với các quy định không còn 

phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

6. Báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư 

pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, công chức pháp chế của các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. 

- Thời gian: Hàng năm (lồng ghép trong báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm). 

7. Theo dõi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-

BTP 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách được giao hàng năm. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Định kỳ tổng hợp 

báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện 

kế  hoạch. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đối với các vấn đề 

phát sinh có liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và các nội dung khác 

thuộc phạm vi được giao quản lý của ngành.  

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 

giao phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai Kế hoạch này. 

4. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của kế hoạch gửi Sở Tư pháp (lồng ghép trong báo cáo tổng kết tư 

pháp hàng năm). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP 

của tỉnh Lai Châu. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ; (B/c)        

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Th3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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