
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  58   /UBND-NC 
V/v thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp   

Tuyên Quang, ngày 09  tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 Căn cứ Thông tư số 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 cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ủy ban nhân 

dân tỉnh gửi liên thông qua Phần mềm quản lý văn bản), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu với 

Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Tư pháp; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp. 

- Thực hiện các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp. 

- Định kỳ báo cáo các nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp. 

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung có liên quan đối với 

Phòng Tư pháp quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của 

Bộ Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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