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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /ĐA-STP Tuyên Quang, ngày    tháng 8 năm 2021  

 

ĐỀ ÁN 
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2019) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, như 

sau: “Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

- Điểm d khoản 1 Điều 4; khoản 1 và khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 13 Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm2014 của Chính phủ Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương) quy định: 

“Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của sở 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở”. 

Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở phù hợp với hướng 

dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó 
Giám đốc của 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 này…. 

3. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các 
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đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ . 

Điều 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

3. Quyết định số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc sở theo đề nghị 

của Giám đốc sở, phù hợp với tiêu chí quy định tại Nghị định này.” 

- Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: 

“ Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện  

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 

sau: Đơn vị quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4, khoản 5 Điều 2 Nghị 

định này và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật;…. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn 

vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4 và khoản 5 

Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật” 1. 

- Điểm c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP 

ngày 21 tháng 12 năm 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

07/2020/TT-BTP) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp, như sau:  

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

                                        
1 Điểm b, điểm c và điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định:” 4. Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là cấp tỉnh), gồm: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung 

là sở); 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)”  
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c) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị 

thuộc Sở Tư pháp, dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định pháp luật….. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

- Theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị 

quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị có trách 

nhiệm: “Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức theo quy định của Trung ương...” . 

2. Cơ sở thực tiễn 

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã 

ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, 

được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung 

quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là 

Quyết định số 222/QĐ-UBND).  

Tuy nhiên, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư số 07/2020/TT-BTP 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 (thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Theo đó, một số nội dung về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp được quy định tại Quyết định số 222/QĐ-

UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã không còn phù hợp. 

Ngoài ra, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định tiêu chí thành lập phòng, ban và các tổ 

chức cấu thành khác không phải đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập: “khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm 

việc là viên chức trở lên”, trong khi đó các phòng thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp (sau  đây viết tắt là Trung tâm Trợ giúp pháp lý)  

đang bố trí 05 người làm việc không đảm bảo tiêu chí thành lập phòng. 

Hiện nay, biên chế công chức của Sở Tư pháp ít (24 biên chế), số đầu mối tổ 

chức bên trong giảm (còn 07 đầu mối cấp phòng), công chức chuyên môn, nghiệp 

vụ chỉ có 17 biên chế để thực hiện quản lý đối với 29 lĩnh vực chuyên môn và 

nhiều nhiệm vụ được giao khác, trong đó có một số lĩnh vực công tác, vị trí việc 

làm đòi hỏi phải có từ 3-5 người cùng đảm nhiệm mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

(như công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác lý 

lịch tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) . Để đảm bảo hoạt động của cơ 

quan, Sở Tư pháp xác định cần giảm số lượng cấp phó, tăng số lượng công chức 

làm chuyên môn, nghiệp vụ. 

Từ các vấn đề nêu trên thì việc xây dựng Đề án Kiện toàn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang là cần thiết. 

B. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ 

CHỨC BỘ MÁY CỦA CỦA HỆ THỒNG CHÍNH TRỊ 

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá 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.  

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  
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4. Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ 6 khoá XII. 

5. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 

năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII. 

6. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

7. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 

Đảng lần thứ 6 khoá XII. 

8. Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XVI) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “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”. 

9. Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập”. 

10. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” . 

11. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII “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”.  

II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN 

CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

1. Luật cán bộ, công chức  ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 

15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
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trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 

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

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

3. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, đơn vị sự nghiệp công lâp; 

4. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 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. 

5. Quyết định số 2033/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ 

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh 

Tuyên Quang; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

UBND tỉnh Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí 

việc làm của Sở Tư pháp. 

6. Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang; 

7. Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên 

chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang; 

8. Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm  2020 của UBND 

tỉnh giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng 68 trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính năm 2021; Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh giao số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng 68 trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2021; 

9. Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
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10. Văn bản số 412/BTP- TCCB ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp 

về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 

11. Văn bản số 1518/BTP-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP. 

III. VĂN BẢN VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ TƯ PHÁP 

1. Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- 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; 

- 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 của 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. 

2. Theo dõi thi hành pháp luật 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 

2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

3. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Pháp chế 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm  2011 của Chính phủ về 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

5. Phổ biến giáo dục pháp luật  

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật; 
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6. Hòa giải ở cơ sở 

- Luật hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 

7. Công chứng 

- Luật Công chứng năm 2014;  

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm  2015 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/2/2021 của Bộ Tư pháp Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 

8. Trợ giúp pháp lý 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

9. Luật sư 

- Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 

năm 2012;  

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định số 

137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một 

số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

10. Đấu giá tài sản 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

11. Đăng ký và quản lý hộ tịch 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 



 9 

123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. 

12. Nuôi con nuôi 

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;  

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

13. Bồi thường nhà nước 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;  

- Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước; 

14. Lý lịch tư pháp 

- Luật Lý lịch tư pháp;  

- Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

15. Chứng thực 

- Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 

gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. 

16. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;  

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 
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- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý 

vi phạm hành chính. 

17. Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 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; 

18. Giám định tư pháp 

- Luật giám định tư pháp năm 2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;  

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; 

- Nghị định số 157/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư 

pháp. 

19. Về đăng ký biện pháp bảo đảm 

- Nghị định số 102/2017/NÐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

20. Về tư vấn pháp luật 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về 

tư vấn pháp luật;  

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ 

giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. 

21. Về quốc tịch 

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014; 

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-77-2008-nd-cp-tu-van-phap-luat-68424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-05-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dang-ky-giao-dich-bao-dam-134414.aspx
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22. Về trọng tài thương mại 

- Luật trọng tài thương mại năm 2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật trọng tài thương mại. 

23. Về hòa giải thương mại 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về 

hòa giải thương mại. 

24. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật (có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2021). 

- Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). 

25. Về tiếp cận thông tin 

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; 

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

26. Công tác thi hành án dân sự, hành chính 

- Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi hành án dân sự  ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Luật tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 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.  

27. Thừa phát lại 

- Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 20215 của Quốc hội 

về thực hiện chế định thừa phát lại. 



 12 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Và nhiều thông tư của các Bộ, Ngành có liên quan về các lĩnh vực công tác 

nêu trên. 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ  
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

TỈNH TUYÊN QUANG 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ 

TƯ PHÁP 

Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ theo Thông tư 

liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tư pháp được quy định tại các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ 

của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao, tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 

tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đồng thời tổ 

chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp mà Bộ Tư 

pháp đã đề ra, Chương trình công tác đã được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và các nhiệm vụ công tác đột xuất cấp trên giao. Kết quả các lĩnh vực công 

tác hàng năm hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả; 100% nhiệm 

vụ Tỉnh giao đều hoàn thành đúng và vượt tiến độ; 07 năm liên tục từ năm 2014 

đến năm 2020 được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính 

của các sở, ngành cấp tỉnh; 05 năm liên tục là đơn vị được cộng đồng doanh nghiệp 

đánh giá chỉ số hài lòng (DCI) trong tốp dẫn đầu, trong đó năm 2019 đứng đầu sở, 

ngành; 03 năm (2016, 2017, 2019) được Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc trong đó có 

02 năm (2017, 2019) tặng cờ thi đua Ngành Tư pháp Việt Nam; 02 năm (2017, 

2020) được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng 

Cờ thi đua, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư 

pháp Việt Nam và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể 

như sau: 

(1) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo điều hàn h về 

công tác tư pháp và lãnh đạo thực hiện công tác tư pháp  

Hằng năm, thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt Chương trình công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh; đồng thời ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp và các Kế hoạch theo từng chuyên 

đề, lĩnh vực công tác để tổ chức thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã 
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trình UBND tỉnh ban hành 278 văn bản, trong đó có 19 văn bản quy phạm pháp 

luật; 259 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp. Tổ chức Hội nghị 

triển khai công tác Tư pháp hằng năm; giao ban công tác theo định kỳ hàng tháng 

với các phòng, đơn vị thuộc Sở; sơ kết công tác hằng quý, 6 tháng, 9 tháng với 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ chính trị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác. 

(2) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 

48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); tổ chức 10 hội nghị quán triệt, phổ biến 

Luật ban hành VBQPPL và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát VBQPPL cho lượt 1.830 đại biểu; cấp phát 200 cuốn sách, đề cương tuyên 

truyền Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Tổ chức thẩm định 12 đề nghị xây 

dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh; 110 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định 

dự thảo VBQPPL; hoàn thành thẩm định 271 dự thảo VBQPPL; tham gia, góp ý 

đối với 708 dự thảo văn bản. Gắn kết chặt chẽ hoạt động thẩm định văn bản với 

kiểm soát việc đề xuất ban hành thủ tục hành chính, qua đó đã tham góp nhiều vấn 

đề, đề nghị bổ sung nhiều chính sách nhằm thu hút nguồn lực phát triển kinh tế- xã 

hội, kiên quyết đề nghị loại bỏ những nội dung không hợp hiến, không hợp pháp, 

không thống nhất, không khả thi và các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà 

cho cá nhân, tổ chức trong các dự thảo văn bản2.  

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã ban hành 361 văn bản (217 Nghị quyết, 

144 Quyết định), trong đó: Cấp tỉnh 191 văn bản (78 Nghị quyết, 113 Quyết định) ; 

cấp huyện 20 văn bản (09 Nghị quyết, 11 Quyết định); cấp xã 150 văn bản (130 

Nghị quyết; 20 Quyết định). Sở Tư pháp đã chủ trì soạn thảo, trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành 19 văn bản QPPL về lĩnh vực tư pháp (09 Nghị quyết; 10 Quyết 

định). 

(3) Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Hàng năm, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; chủ trì phối hợp với các cơ quan 

thực hiện theo dõi thi hành pháp luật đối với 05 lĩnh vực trọng tâm liên ngành. 

Theo dõi thi hành pháp luật đối với 05 lĩnh vực trọng tâm thuộc chức năng quản lý 

                                        
2 Đề nghị loại bỏ 398 nội dung, 29 thủ tục hành chính và chỉnh sửa đối với 927 n ội dung, 65 thủ tục hành 

chính không hợp hiến, hợp pháp, không thống nhất, không khả thi, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp. 
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nhà nước của Sở Tư pháp. Thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, phát 

hiện khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật và báo cáo kiến nghị cấp có 

thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định. Phối hợp với các ngành 

để giải quyết 37 vụ việc vướng mắc trong thi hành pháp luật.  

(4) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Từ năm 2015 đến nay, ngành tư pháp từ tỉnh đến xã đã tự kiểm tra, kiểm tra 

theo thẩm quyền 1.112 văn bản, kiến nghị xử lý 107 văn bản3. 

(5) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Hàng năm, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm; Kế hoạch số 15/KH-UBND 

ngày 28/02/2018 Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014 - 2018; đồng thời 

ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch để triển khai thực hiện; hoàn thành hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kỳ 2014 - 2018; tiến hành rà soát 2.336 lượt văn bản, kiến 

nghị xử lý 421 lượt văn bản không còn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và tình 

hình kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới4; cập nhật 902 văn bản 

quy phạm pháp luật lên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang” thuộc “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật”; phát hành 1.100 

cuốn/5 tập Hệ thống các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 

2015-2019 cung cấp cho các cơ quan, đơn vị. 

(6) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 47 văn bản về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, tổ chức 06 Hội nghị triển khai 103 Luật, Nghị quyết; tổ chức 05 Hội 

nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn 

với tuyên truyền chuyên sâu về Hiến pháp, phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến năm 2017” và triển khai Bộ luật Hình sự cho 2.250 lượt đại biểu tham 

dự. Toàn tỉnh tổ chức 69.565 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 7.246.035 

lượt người; tổ chức 362 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 317.466 lượt người 

tham gia; cung cấp 1.596.590 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; phát sóng 112.905  

lần chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã; đăng tải 

                                        
3 Gồm: - Tự kiểm tra 752 văn bản, kiến nghị xử lý 24 văn bản, trong đó: Sở Tư pháp tự kiểm tra 168 văn bản, 

kiến nghị xử lý 03 văn bản; Phòng Tư pháp kiểm tra 72  văn bản, kiển nghị xử lý 07 văn bản; UBND cấp xã tự k iểm 

tra 512 văn bản, kiến nghị xử lý 14 văn bản.  

- Kiểm tra theo thẩm quyền 360 văn bản, kiến nghị xử lý 83 văn bản , trong đó: Sở Tư pháp kiểm tra theo 

thẩm quyền 171 văn bản, kiến nghị xử lý 29 văn bản; Phòng Tư pháp kiểm tra 189 văn bản, kiển nghị xử lý 54 văn 

bản. 
4 Sở Tư pháp rà soát 1.298 văn bản, kiến nghị xử lý 240 văn bản; cấp huyện rà soát 586 văn bản, kiến nghị 

xử lý 16 văn bản; UBND cấp xã  rà soát 452 văn bản, kiến nghị xử lý 165 văn bản. 
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79.163 tin, bài, văn bản tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, khai thác tác dụng, lợi thế của Internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo để 

phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân5. Sở Tư pháp thực hiện hoàn thành Đề 

tài khoa học“Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác 

PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang”, đạt loại xuất sắc.  

(7) Công tác hòa giải ở cơ sở 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND 

ngày 18/01/2015 Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Từ năm 2014 đến 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cấp 

kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là 28.220.271.000 đồng (cấp tỉnh: 

540.000.000 đồng; cấp huyện 1.834.483.000 đồng, cấp xã 25.845.788.000 đồng) , 

trong đó đảm bảo cấp đủ kinh phí chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải cho 100% tổ 

hòa giải và kinh phí chi thù lao vụ việc cho 100% vụ việc hòa giải6  

Tổ chức Đoàn tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu 

vực phía Bắc” năm 2017; tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định (Báo cáo số 55/BC-STP ngày 

29/3/2019); đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 52 tập thể, cá nhân 

có thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở; thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ 

chức và hoạt động tổ hòa giải cơ sở, đảm bảo 100% các thôn, xóm, tổ dân phố có 

tổ hòa giải hoạt động. Biên soạn, cung cấp 88.056 bộ tài liệu pháp luật, hướng dẫn 

hướng dẫn nghiệp vụ.  

Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và hòa giải 17.216 vụ việc, trong 

đó hòa giải thành 15.100/17.216 vụ việc, trung bình hàng năm đạt tỷ lệ 87,7%, góp 

phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân.  

(8) Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Toàn tỉnh đã tổ chức 38 hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 2.830 đại biểu 7; cung cấp 2.830 bộ tài liệu hướng 

dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, duy trì 

chuyên mục ”Chuẩn tiếp cận pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

                                        
5 trong đó: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 673 hội nghị, buổi tuyên truyền 

pháp luật cho 24.809 lượt công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh . Biên soạn, cung 

152.967 tài liệu tuyên truyền các Luật được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10, 11 và khóa XIV, kỳ họp thứ 2, 3, 4 

thông qua và các văn bản pháp luật khác; biên soạn, đăng tải 05 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật và 2.863 tin, bài , 

ảnh, văn bản trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanfage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang.   
6 Gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở là 2.035.683.000 đồng; 

kinh phí văn phòng phẩm 8.083.266.000 đồng; kinh ph í chi thù lao vụ việc   9.704.795.000 đồng. 
7 Sở Tư pháp tổ chức 03 hội nghị cho trên 600 đại biểu; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức 35 hộ i  

nghị cho 2.230 đại biểu 
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Sở Tư pháp thực hiện việc thẩm định kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật8. 

 (9) Công tác hộ tịch 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Luật Hộ tịch, Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc”, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và 

thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử từ 

tỉnh đến cơ sở (từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019); triển khai chuyển đổi sang Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và cấp số định danh cá nhân cho trẻ em 

khi đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp.  

Chủ trì tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 404 lượt công chức hộ 

tịch Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và cấp 

chứng chỉ cho 199 học viên; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 05 lớp tập 

huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cho 705 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND và công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh tiếp nhận 

và giải quyết 229.064 việc hộ tịch. 

(10) Công tác quốc tịch 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1029/UBND-NC ngày 

10/4/2020 về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Thực hiện tổng kết thi hành 

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, đánh 

giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt 

Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tiếp nhận 

và giải quyết 04 thủ tục hành chính về quốc tịch (01 trường hợp xin trở lại quốc 

tịch; 01 trường hợp xin nhập quốc tịch; 02 trường hợp xin thôi quốc tịch)  và thực 

hiện ghi chú sổ hộ tịch các thông tin về quốc tịch theo quy định. 

(11) Công tác chứng thực 

Trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL về chứng thực9; triển khai xây 

dựng và duy trì ứng dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu chứng thực; tổ chức bồi dưỡng, 

                                        
8 Kết quả năm 2017, 2018, 2019, 2020 có 546 lượt xã, phường, thị trấn đạt chuẩn ti ếp cận pháp luật, trong 

đó: năm 2017 có 136/141 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; năm 2018: có 136/141 xã đạt chuẩn tiếp cận  pháp  luậ t  

(đạt 96,45%); năm 2019 có 136/141 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 96,45%); năm 2020: có 133/138 xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 96,4%); 
9 Gồm: (1) Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức trần 

thù lao công chứng và chi phí đánh máy, sao chụp (photocopy) tài liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; (2) Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
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hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thanh tra và thực hiện quản lý hoạt động công 

chứng, chứng thực theo đúng quy định. Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 3.654.906 

việc, trong đó: Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện 164.135 việc; Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện 37.917 việc, UBND cấp xã thực hiện 

3.452.854 việc. 

(12) Công tác nuôi con nuôi 

Trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL về lĩnh vực nuôi con nuôi; Kế 

hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/8/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tư pháp ban hành Văn bản 

số 350/STP-HCTP ngày 24/4/2019 về việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ về công tác nuôi con nuôi cho 205 đại biểu cấp huyện, cấp xã; 

thường xuyên giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi cho công chức Tư pháp 

- Hộ tịch cấp xã; biên sọan, cung cấp 205 cuốn tài liệu triển khai thực hiện Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP.   

Toàn tỉnh đã thực hiện 229 việc về nuôi con nuôi, trong đó: Giao nhận nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài cho 37 trường hợp; nuôi con nuôi trong nước 192 

trường hợp. Thực hiện đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tư pháp về việc tìm người nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi 

theo quy định. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc giải quyết việc nuôi 

con nuôi trên địa bàn tỉnh. 

 (13) Công tác lý lịch tư pháp 

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và kho hồ sơ lý 

lịch tư pháp; đã. xử lý 35.916/37.102 thông tin lý lịch tư pháp, đạt 97%; triển khai 

thực hiện phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư 

pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Phòng 

Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh; tiếp nhận và giải quyết kịp thời 18.655 hồ sơ yêu 

cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó đã cấp trước và đúng hạn 18.579 phiếu lý 

lịch tư pháp, đạt 99,6% . 

(14) Công tác bồi thường nhà nước 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12/12/2017 

triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang và Kế hoạch công tác hàng năm. Tổ chức 01 hội nghị, cung cấp 120 

cuốn tài liệu cho 120 đại biểu; xây dựng và phát sóng 01 chuyên mục về bồi 
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thường nhà nước, mở chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp về 

công tác bồi thường nhà nước đăng tải các văn bản về công tác bồi thường nhà 

nước. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh phát sinh 02 vụ việc bồi thường nhà nước. 

(15) Công tác trợ giúp pháp lý 

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ 

giúp pháp lý năm 2017; là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác phối 

hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đảm bảo 100% yêu cầu trợ giúp 

pháp lý của công dân được giải quyết theo quy định. Thực hiện lựa chọn tổ chức 

hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật 

trợ giúp pháp lý năm 2017, có 05 tổ chức hành nghề luật sư; tham gia trợ giúp 

pháp lý. 

Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện và hoàn thành 2.807 vụ 

việc/2.844 người (tư vấn: 1.208 vụ việc/1.205 người, tham gia tố tụng: 1.597  vụ 

việc/1.637 người; đại diện ngoài tố tụng: 02 vụ việc/02 người) , trong đó: Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước thực hiện 2.726 vụ việc/2.763 người, gồm: Tư vấn 

pháp luật 1.208 việc/1.205 người (hình sự 147; dân sự 131; đất đai 389; hôn nhân 

gia đình 80; chế độ chính sách 357; hành chính 71; khác 33); Tham gia tố tụng 

1.516 vụ việc/1.556 người (hình sự 1.420; dân sự 84; hành chính 12); đại diện 

ngoài tố tụng 02 vụ việc/02 người. 

(16) Công tác luật sư 

Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chỉ đạo, đôn đốc việc thành lập Chi 

bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh (từ tháng 10/2013) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh (nay là Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); hướng dẫn, 

đôn đốc Đoàn luật sư tổ chức Đại hội và phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư 

tỉnh Tuyên Quang khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018 và nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ 

chức kiểm tra 04 cuộc đối với 04 tổ chức hành nghề luật sư; tiếp nhận và giải quyết 

17 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực luật sư10.  

Hiện nay, Đoàn luật sư tỉnh hiện có 15 luật sư. Toàn tỉnh có 07 tổ chức hành 

nghề luật sư và 04 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 04 tổ chức 

hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Các tổ 

                                        
10 Gồm: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 05 trường hợp; cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 tổ chức hành 

nghề luật sư; cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân cho 01 trường hợp; cấp giấy đăng ký hoạt 

động cho 04 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh tổ chức 

hành nghề luật sư; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của 01 tổ chức hành nghề luật sư; thu hồi giấy đăng ký hoạt 

động của 01 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. 
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chức hành nghề luật sư thực hiện 1.169 vụ việc (tham gia tố tụng 396 vụ việc; trợ 

giúp pháp lý 187 vụ việc; tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 586 vụ việc); số 

tiền thu được 641.780.000 đồng, nộp thuế 70.089.000đ. 

(17) Công tác tư vấn pháp luật 

Chủ động tư vấn và hướng dẫn  thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật trực 

thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; cấp 02 giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm 

Tư vấn pháp luật trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và Chi nhánh Trung tâm 

tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam; cấp thẻ cho 05 tư vấn viên pháp 

luật. Hiện nay, tỉnh có 02 Trung tâm tư vấn pháp luật và 01 Chi nhánh của Trung 

tâm tư vấn pháp luật với 08 tư vấn viên pháp luật . 

(18) Công tác công chứng 

 Trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật về công chứng và 

tổ chức triển khai thực hiện11; Kế hoạch số 115/KH - UBND ngày 28/7/2021 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; quyết định thành lập Hội Công chứng viên tỉnh và chỉ đạo tổ chức 

thành công Đại Hội hội công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 -2023. 

Xây dựng, quản lý, vận hành ứng dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu công chứng 

tỉnh Tuyên Quang”; cập nhật 69.458 hợp đồng, giao dịch, 1.088 thông tin ngăn 

chặn, giải tỏa lên Cơ sở dữ liệu. Đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm 01 công chứng 

viên, bổ nhiệm lại 02 công chứng viên; trình UBND tỉnh cho phép thành lập mới 

03 Văn phòng công chứng; Cấp, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng 

công chứng 06 trường hợp (cấp mới 03 trường hợp; cấp lại 03 trường hợp); đăng 

ký hành nghề và cấp thẻ cho 11 công chứng viên; đăng ký tập sự hành nghề công 

chứng 15 trường hợp; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công 

chứng 07 trường hợp; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên 03 

trường hợp. 

Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng 28.799 việc, thu 

15.211.428.000đ (thu phí công chứng 12.968.529.000 đồng, thù lao công chứng 

2.242.899.000 đồng). 

(19) Công tác giám định tư pháp 

                                        
11 Gồm: Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định mức trần thù 

lao công chứng và chi phí đánh máy, sao chụp (photocopy) tài liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên  

Quang; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập  Văn  

phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bà n tỉnh. 



 20 

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục 

đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp . Thường xuyên phối 

hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiện toàn đội ngũ giám định viên12. 

 (20) Công tác đấu giá tài sản 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; thực hiện 

chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần 

sang đơn vị tự chủ chi thường xuyên và biên chế; tiếp tục kiện toàn tổ chức và 

nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc 

Sở Tư pháp; cử 03 viên chức đi học nghiệp vụ đấu giá viên; đề nghị Bộ Tư pháp 

cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá và Sở Tư pháp cấp thẻ cho 02 đấu giá viên. 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã thực hiện 1.336 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá 

trị tài sản bán được 444.824.784.000 đồng, thu 2.741.933.000 đồng.  

(21) Công tác trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản tài viên và hành nghề 

quản lý, thanh lý tài sản, hòa giải thương mại 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 05/9/2017 thực 

hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/4/2020 về việc Ban hành Kế 

hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn 

phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; Thông 

báo số 96/TB-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Về việc thành lập Văn 

phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 và tham 

mưu tổ chức thực hiện. Thực hiện ghi tên 02 hòa giải viên thương mại.  

(22) Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm 

Tham mưu trình UBND tỉnh 03 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật về 

đăng ký giao dịch bảo đảm13; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/12/2017 Triển 

khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 48/KH-

UBND ngày 26/6/2017 về theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền 

                                        
12 Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 200 lượt giám định viên tư pháp. Toàn tỉnh hiện có 02 tổ 

chức giám định, 57 giám định tư pháp (46 giám định viên tư pháp, 11 người giám định tư pháp theo vụ việc); đã 

thực hiện 4.854 vụ việc. 
13 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết  số 11/2017/NQ-HĐND; Quyết định số 03/2021/QĐ-

UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  
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sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 

số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tổ chức thực hiện. Tổ chức 02 hội nghị, Tọa 

đàm triển khai và tháo gỡ vướng mắc trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm 

cho 250 đại biểu14. 

Chủ trì tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và 

07 chi nhánh cấp huyện. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thực hiện 51.894 vụ việc 

đăng ký giao dịch bảo đảm. 

(23) Công tác pháp chế 

Hàng năm, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế tỉnh 

Tuyên Quang và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp nhà 

nước thuộc tỉnh quản lý thực hiện; hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức, biên chế 

công tác pháp chế. Tổ chức kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp cho đội ngũ công chức pháp chế, nhân viên 

pháp chế. 

(24) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)  

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, văn bản về thực 

hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết 

số 19-NQ/CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2018 và những năm tiếp theo và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

Tham mưu với Ban chỉ đạo PCI tỉnh tổ chức 01 Chương trình "Cà phê doanh 

nhân" với chủ đề giải pháp nâng cao chỉ số “Thiết chế pháp lý”; tổ chức 10 Hội 

nghị, tọa đàm, đối thoại về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 728 đại biểu. Phối 

hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 24 chuyên mục 

“Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, tiếp nhận và giải đáp 89 ý kiến, vướng mắc 

của các doanh nghiệp và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn 

thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, được 

                                        
14 02 Hội nghị gồm: Tổ chức hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 

23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trên 197 đại biểu; Hội 

nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm cho 50 đại biể u là đại diện Văn phòng  đăng  k ý 

đất đai tỉnh; các tổ chức tín dụng, công chứng viên và một số doanh nghiệp tham dự.  
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cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, Phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam đánh giá 

cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

(25) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và Kế hoạch hàng năm để thực hiện; tổ chức 05 Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho 1.770 lượt đại biểu từ 

tỉnh đến cấp xã; tổ chức 04 cuộc kiểm tra tại 24 cơ quan, đơn vị; thường xuyên 

hướng dẫn, giải đáp 84 vướng mắc nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; tham gia ý kiến,thẩm định 09 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh. 

(26) Công tác phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính  

Trình UBND tỉnh ban hành Văn bản số 613/UBND- NC ngày 26/4/2009 về 

việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật Thi hành án dân 

sự; Kế hoạch số 41/KH- UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thi hành các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi hành án dân sự. Tổ chức 02 hộ nghị triển khai luật cho 215 

người, trong đó có Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi hành án dân sự; biên soạn, cung cấp 215 đề cương tuyên truyền Luật 

Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân 

sự   

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH- UBND ngày 07/4/2016 về 

việc triển khai các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua, trong đó có Luật Tố tụng hành chính. Kết quả: 

Tổ chức 02 hội nghị triển khai luật cho 172 người, trong đó có Luật Tố tụng hành 

chính (01 hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức); biên soạn, cung cấp 112 đề 

cương tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy 

chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa 

phương do Bộ Tư pháp ban hành. 

(27) Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp 

Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về 

công tác tư pháp đối với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, công 

chức pháp chế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Kết quả từ năm 2015 đến 
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nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 83 hội nghị, lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về 

công tác tư pháp cho 12.524 đại biểu15. 

 (28) Công thanh tra, kiểm tra, tiếp dân; phòng, chống tham nhũng , lãng phí 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.  Tổ chức 04 cuộc thanh tra 

hành chính và 29 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 117 cơ quan, đơn vị. 

Tiếp 36 lượt công dân; tiếp  nhận và giải quyết xong 21 đơn thuộc thẩm quyền, 29 

đơn không thuộc thẩm quyền. 

(29) Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy 

định của pháp luật và theo phân công hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh  

Trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND 

ngày 29/8/2015 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công 

ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân 

sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 

2020”, ban hành 31 kế hoạch, văn bản có liên quan đến các quyền dân sự, chính 

trị. Thực hiện tổng kết 04 năm thi hành Công ước La - hay. 

 (30) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp  

- Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu, hoàn thành nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài khoa 

học“Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho 

đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 

(thời gian thực hiện Đề tài 2015-2017), kết quả đạt xuất sắc. 

- Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông 

tin để tổ chức thực hiện. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và 

điều hành của Sở Tư pháp; duy trì và sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành và 12 phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh 

vực công tác tư pháp16; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản 

                                        
15 Cụ thể: Bồi dưỡng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPKL 05 Hội nghị/631 đại biểu; bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hợp tác xã 14 Hội nghị/1.995 đại biểu; triển khai Luật 12 Hội 

nghị/1.255 đại biểu; tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt  chuẩn  

pháp luật, tiếp cận thông tin 16 hội nghị/3.107 đại biểu; bồi dưỡng, tập h uấn nghiệp vụ công tác tư pháp 07 

lớp/1048 đại biểu; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, 

đấu giá tài sản, chứng thực, nuôi con nuôi 10 Hội nghị, lớp/1.112 đại biểu; bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm hàn h 

chính 06 hội nghị, lớp/1.910 đại biểu; theo dõi thi hành pháp luật 05 hội nghị/588 đại biểu; bồi dưỡng công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 08 hội nghị/878 đại biểu.v.v. 
16 Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm lý 

lịch tư pháp, phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn chặn; phần mềm về vụ việc trợ giúp pháp lý; 
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mật)17. Khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội Facebook, Zalo để trao đổi công 

việc, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người 

lao động và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 (31) Công tác tổ chức xây dựng ngành 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng “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”; 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập”. Chủ động xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án sắp xếp lại cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang;  Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2025; Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

tài chính đối với 03 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức các phòng, trung tâm thuộc 

Sở18. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, 

viên chức ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở19. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách 

đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định20. Chú trọng công tác 

thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác21.  

(32) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách hành chính 

trong lĩnh vực tư pháp 

                                                                                                                              
phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phần mềm quốc tịch; phần mềm thống kê ngành tư pháp, phần  mêm 

quản lý cán bộ, công chức viên chức; phần mềm kế toán và quản lý tài sản, phần mềm thanh toán kho bạc ; 
17 Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện  trao đổi 45.051 lượt văn bản, thông tin điện tử, trong  đó 12.024 lượt văn 

bản, thư điện tử (trừ văn bản mật) trên “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành” của Sở Tư pháp (gồm 16.091 

văn bản đến, 15.037 văn bản đi, 13.923 lượt văn bản nội bộ), 319 thư (nhận 135 thư, gửi 184 thư) trên Tài khoản 

thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp; 203 thư (nhận 160 thư, gửi 43 thư) trên Tài khoản thư điện tử do Ủy ban nhân 

dân tỉnh cấp. 
18 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển: 23 lượt cán bộ (20 lượt Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở 

và trực thuộc Sở; 03 trưởng, phó phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở); điều động luân chuyển, chuyển đổi 

vị trí công tác 05 cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2010 -2015 và giai đoạn  2015 -

2020, tuyển dụng 04 CCVC. 
19 Đã cử 42 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng trình độ quản lý nhà nước, lý 

luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo quản lý; cử 489  lượt công chức, viên chức 

tham gia hội nghị, tập huấn, hội thảo, học tập kinh nghiệm. 
20 Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên cho 66 lượt CCVCLĐ  
21 Có 126 lượt tập thể, 320 lượt cá nhân được khen thưởng: Thủ tướng Chính phủ tặng  Bằng khen cho 01 tập 

thể và 01cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận lao động xuất sắc cho 11 lượt tập thể, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 07 lượt cá nhân, tặng Bằng 

khen cho 71 lượt cá nhân. Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua cho 108 lượt tập thể và 

233 lượt cá nhân. 
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Trình UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định công bố Danh mục 452 lượt TTHC 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; công bố 238 quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư 

pháp với Bưu điện tỉnh về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

133 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp. 

 Hàng năm ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, Kế hoạch thực 

hiện công tác kiểm soát TTHC, Kế hoạch công tác cải cách tư pháp, Kế hoạch rà 

soát, đơn giản hóa TTHC của Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện. Thực hiện kiện 

toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang. 

Từ năm 2016 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của 

Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 8.154 hồ sơ. Thực hiện niêm yết, công khai 

đầy đủ các TTHC sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Trang Thông tin điện tử của 

Sở (địa chỉ:"tuphaptuyenquang.gov.vn"); thực hiện cắt giảm từ 33,3%  đến 83,3% 

thời gian giải quyết TTHC theo quy định; triển khai và sử dụng có hiệu quả phầm 

mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công chức, 

viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về 

Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh 07 năm liên tục từ năm 2014 

đến năm 2020. 

 (33) Quản lý tài chính, tài sản 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản và thường xuyên rà 

soát, sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành và tình hình thực tế 

của cơ quan đơn vị. Tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu 

sự nghiệp, tài sản công đảm bảo theo đúng quy định, đảm bảo việc tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp. 

(34) Công tác thông tin, thống kê, tổng hợp 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã kịp thời triển khai Thông tư số 20/2013/TT-

BTP ngày 03/12/2013; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 và Thông tư 

số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp Quy định một số nội dung về 

hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 

06 tháng đầu năm, hàng năm (lần 1, chính thức) và các chế độ báo cáo công tác 
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định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả việc thí điểm phần mềm thống kê kết quả công tác tư pháp theo chỉ đạo 

của Bộ Tư pháp (là một trong 05 tỉnh, thành phố trong cả nước). 

(35) Công tác cải cách tư pháp 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đánh giá, 

tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 107/KH-UBND ngày 30/12/2016 về thực hiện Chương trình trọng tâm công tác 

cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời ban hành Kế hoạch số 19-

KH/ĐU ngày 05/01/2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp và Quyết định số 155/QĐ-STP 

ngày 07/12/2016 của Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp (giai đoạn 2016-2021); Kế hoạch thực hiện công tác 

cải cách tư pháp hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng 

năm theo quy định. 

(36) Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện hoàn thành 366/366 nhiệm vụ do UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đúng và trước hạn. 

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHẤT LƯỢNG CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp theo Quyết định số 104/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Sở, 

02 phòng chuyên môn, 02 tổ chức giúp việc và 03 đơn vị sự nghiệp. Cơ cấu Lãnh 

đạo Sở gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Cơ cấu lãnh đạo các 

phòng, đơn vị gồm Trưởng phòng và không quá 01 phó trưởng phòng và tương 

đương. Việc bố trí nhân sự tại các phòng, đơn vị được thực hiện cụ thể như sau: 

I. Khối Quản lý hành chính Nhà nước 

Sở Tư pháp được giao 24 biên chế công chức hành chính (có mặt đến tháng 8 

năm 2021 là 22/24 biên chế22) và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP (02 lái xe, 01 phục vụ). Về trình độ chuyên môn: 22/22 công chức 

đều có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, trong đó có 05 công chức có trình độ 

thạc sỹ chuyên ngành luật; 100% công chức, người lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP đều đảm bảo tiêu chuẩn theo khung năng lực vị trí việc làm và bố 

trí theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng 

                                        
22 Thiếu 01 Phó Giám đốc Sở và thiếu 01 vị trí: Hành chính tư pháp thuộc Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp. 
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tuyển dụng 6 tháng cuối năm 2021, trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt đối với 01 

biên chế. Cụ thể:  

1. Lãnh đạo Sở: 3/4 biên chế, gồm: Giám đốc và 2/3 Phó Giám đốc.  

2. Các đơn vị thuộc Sở (mỗi đơn vị có tối thiểu 05 biên chế công chức trở 

lên), gồm: 

a) Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp 

luật, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên. 

* Biên chế và bố trí: 5/5 biên chế, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng 

và 03 chuyên viên (trong đó có 01 chuyên viên là quản trị mạng). 

b) Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng, chuyên viên. 

* Biên chế và bố trí: 4/5 biên chế, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng 

và 02 chuyên viên (thiếu 01 chuyên viên). 

c) Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, 

thanh tra viên hoặc chuyên viên. 

Biên chế và bố trí: 5/5 biên chế, gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh 

tra, 03 Chuyên viên. 

d) Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, 

công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên (nếu có). 

Biên chế và bố trí: 8/8 biên chế, gồm: 5/5 công chức; 02 lái xe, 01 phục vụ. 

Nhân sự hiện được bố trí như sau: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, 

01 Chuyên viên một cửa, 01 Kế toán, 01 Văn thư; 02 Lái xe và 01 phục vụ. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có 03 đơn vị sự nghiệp, gồm Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý do Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; 02 đơn vị (Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản, Phòng công chứng số 1)  được giao tự chủ chi thường xuyên và 

biên chế. Cụ thể: 

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý (đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi 

thường xuyên) 

- Cơ cấu tổ chức gồm:  

+ Lãnh đạo trung tâm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc. 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: Trưởng phòng, chuyên viên, văn thư, lưu 

trữ, thủ quỹ, phục vụ, kế toán, lái xe (có tối thiểu 05 người trở lên). 
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+ Phòng Nghiệp vụ 1: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, trợ giúp viên 

pháp lý và chuyên viên pháp lý (có tối thiểu 05 người trở lên). 

+ Phòng Nghiệp vụ 2: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, trợ giúp viên 

pháp lý và chuyên viên pháp lý (có tối thiểu 05 người trở lên). 

- Số người làm việc được giao và bố trí: 17 viên chức (có mặt 16 người) và 01 

hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP), hiện đang bố trí như sau: 

Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Trung tâm; Phòng hành chính tổng hợp 4/5 người 

(01 Trưởng phòng; 01 chuyên viên; 01 văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ, phục vụ; 01 

kế toán và 01 lái xe; thiếu 01 viên chức) ; Phòng nghiệp vụ 1: 5/5 biên chế (01 

Trưởng phòng, 01  trợ giúp viên pháp lý, 03 chuyên viên) ; Phòng Nghiệp vụ 2: 5/5 

người (01 Phó Trưởng phòng; 04 chuyên viên; chưa có Trưởng phòng) . 

Về trình độ chuyên môn: 16/16 viên chức có trình độ chuyên môn Đại học 

phù hợp với vị trí việc làm, trong đó có 06 trợ giúp viên pháp lý; 04 người đã hoàn 

thành lớp đào tạo nghề luật sư; đang tham gia lớp đào tạo nghề luật sư 04 người 

(02 người đang chờ thi tốt nghiệp); 02 người là kế toán và văn thư. 

b) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên), cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, đấu giá viên, 

chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản, hành chính tổng hợp, kế toán, văn 

thư lưu trữ, thủ quỹ, phục vụ, người lao động hợp đồng. 

Số người làm việc được phê duyệt: 10 người. 

Số người làm việc hiện có 06 người (03 viên chức, 03 hợp đồng lao động)  

được bố trí như sau: 01 Giám đốc Trung tâm là đấu giá viên; 01 đấu giá viên, 01 kế 

toán và 03 hợp đồng lao động (02 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ; 01 hợp đồng 

nhân viên phục vụ). 5/5 người làm việc chuyên môn nghiệp vụ có trình độ chuyên 

môn đại học trở lên, trong đó có 01 thạc sỹ. 

c) Phòng Công chứng số 1 (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 

xuyên), cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, công chứng 

viên, chuyên viên thực hiện công tác công chứng, hành chính tổng hợp, kế toán, 

văn thư lưu trữ, thủ quỹ, phục vụ, người lao động hợp đồng. 

Số người làm việc được phê duyệt: 12 người.  

Số lượng người làm việc hiện có 06 người (04 viên chức, 02 hợp đồng lao 

động), gồm: Trưởng Phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 công chứng viên, 01 kế toán 

và 03 hợp đồng lao động. 06/06 người đều có trình độ chuyên môn Đại học phù 

hợp với vị trí việc làm. 

 



 29 

Phần thứ ba 

PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ SẮP XẾP LẠI 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

A. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN 

HẠN CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư 

pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; 

giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa 

phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công 

thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật. 

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 

chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 

thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Bộ Tư pháp. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi 

thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh 

vực tư pháp; 

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương 

trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải 

cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; 

c) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc 

Sở Tư pháp, dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định pháp luật. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 



 30 

a) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban 

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư pháp ở địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, 

phê duyệt. 

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập 

danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mục quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, tham gia 

xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia xây 

dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp 

luật; 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy định chi 

tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương để 

bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết.  

5. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và 

kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành 

pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp; 

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành; 

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xử lý văn bản của Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không được ban 

hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định của Ủy 

ban nhân dân, các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn 

bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; 

d) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật 

tại khoản này theo quy định pháp luật. 

7. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

thực hiện việc rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật; 

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật. 

8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế 

hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi các 

chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành; 

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa 

phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 

việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa 

bàn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh; 
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d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên 

dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn theo 

quy định pháp luật; 

đ) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở 

các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, đơn vị khác 

theo quy định pháp luật; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 

tại địa phương theo quy định pháp luật. 

9. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật. 

10. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công 

tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại địa 

phương; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch; 

c) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ 

đăng ký hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật; 

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do 

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định pháp luật (trừ trường hợp kết hôn 

trái pháp luật); đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ 

giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp cấp mà phát hiện không đúng quy định pháp luật; 

đ) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về nuôi 

con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết các việc về nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi 

quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận 

là người gốc Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách về quốc tịch theo quy 

định pháp luật. 

11. Về lý lịch tư pháp: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp trong phạm vi tỉnh; 
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b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Việt Kiểm 

sát nhân dân, cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức 

có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; lập lý lịch tư pháp, 

cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật; 

c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền. 

12. Về bồi thường nhà nước: 

a) Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước 

theo quy định pháp luật; 

b) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong 

phạm vi địa phương; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn 

trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương; 

c) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

theo quy định pháp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi được cơ quan 

giải quyết bồi thường đề nghị; tham gia thương lượng việc bồi thường tại địa 

phương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; 

đ) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị 

bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường, kiến nghị thủ 

trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết định 

hoàn trả, giảm mức hoàn trả theo quy định pháp luật; yêu cầu thủ trưởng cơ quan 

quản lý trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi 

thường theo quy định pháp luật; 

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường nhà nước tại địa phương. 

13. Về trợ giúp pháp lý 

a) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý 

theo quy định pháp luật; 

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 
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c) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giải thể, sáp nhập Chi 

nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý, bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý, 

miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi nội 

dung, cấp lại và thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức đăng 

ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức 

kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý; 

đ) Công bố, cập nhật danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người 

thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp; 

e) Lựa chọn, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 

lý với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; thanh toán thù lao và chi 

phí thực hiện trợ giúp pháp lý cho tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; 

quản lý và tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng và vụ việc đại diện 

ngoài tố tụng theo quy định pháp luật. 

14. Về luật sư và tư vấn pháp luật: 

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại 

địa phương; 

b) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung 

tâm tư vấn pháp luật; cấp, cấp lại hoặc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật; 

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 

sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức 

và cá nhân có yêu cầu theo quy định pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp 

thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật 

sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết; 

d) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá 

nhân; lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa 

phương. 

15. Về công chứng: 

a) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công 

chứng viên; thực hiện đăng ký hành nghề và cấp, cấp lại thẻ công chứng viên, 

quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng, xóa đăng ký hành nghề, thu hồi 
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thẻ công chứng viên; quản lý tập sự hành nghề công chứng theo quy định pháp 

luật; 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng 

công chứng; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho 

phép thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng theo 

quy định pháp luật; 

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; 

ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh và danh sách 

công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng; cung 

cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo 

quy định của Luật Công chứng; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và ban hành 

quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng; 

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng; 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trần thù lao công 

chứng tại địa phương; 

g) Chỉ định một Phòng công chứng hoặc một Văn phòng công chứng khác 

tiếp nhận hồ sơ công chứng trong trường hợp giải thể Phòng công chứng hoặc 

chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định tại khoản 4 Điều 64 

Luật Công chứng. 

16. Về giám định tư pháp: 

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép và thu hồi quyết định cho 

phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, 

thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; 

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư 

pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương; tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp ở địa phương; 

c) Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở 

địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người 

giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương; 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản 

lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương theo quy định pháp luật. 

17. Về đấu giá tài sản: 
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a) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho doanh 

nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cấp, cấp lại, thu 

hồi thẻ đấu giá viên; 

b) Đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá sản theo 

quy định của Luật Đấu giá tài sản; 

c) Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, phê duyệt tổ 

chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo quy 

định pháp luật; 

d) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá 

tài sản; 

đ) Lập và đăng tải danh sách đấu giá viên và danh sách các tổ chức đấu giá tài 

sản có trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực 

tuyến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư 

pháp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. 

18. Về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 

a) Đăng ký hành nghề, lập và công bố danh sách quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; 

b) Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh 

lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên 

quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi 

chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định pháp luật. 

19. Về hòa giải thương mại: 

a) Cấp, cấp lại, đăng ký thay đổi nội dung, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương 

mại, Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách 

hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp; 

c) Cập nhật, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa 

giải thương mại trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; rà soát, thống kê, báo 

cáo số liệu về hòa giải viên thương mại hàng năm tại địa phương. 

20. Về trọng tài thương mại: 
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a) Cấp, cấp lại, đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập, thu hồi Giấy 

đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

b) Cập nhật thông tin về Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện 

của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động, việc lập Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức 

và cá nhân có yêu cầu theo quy định pháp luật. 

21. Về thừa phát lại: 

a) Xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại theo 

yêu cầu của Bộ Tư pháp; đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ Thừa phát 

lại; quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại; lập danh sách thừa phát lại 

hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn 

phòng Thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành 

lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn 

phòng Thừa phát lại; 

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; quyết định 

tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ 

liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

d) Quản lý về tập sự hành nghề thừa phát lại tại địa phương theo quy định 

pháp luật. 

22. Về đăng ký biện pháp bảo đảm: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện kiểm tra định kỳ các 

Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa 

phương theo quy định pháp luật; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho 

người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất; 



 38 

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, hướng dẫn Văn 

phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện 

pháp bảo đảm. 

23. Về công tác pháp chế: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch 

công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương 

trình, kế hoạch được ban hành; 

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong 

việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về 

công tác pháp chế đối với công chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối 

với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; 

d) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố 

tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp 

chế tại địa phương. 

24. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo 

quy định pháp luật. 

25. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo 

cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất 

việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không 

khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo 

quy định pháp luật; 

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. 
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26. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án 

dân sự, hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ 

quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành. 

27. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, 

công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo 

quy định của pháp luật. 

28. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; tiếp 

công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định 

pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

29. 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 

pháp luật. 

30. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp 

luật tại địa phương; thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư 

pháp theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

31. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác 

của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, 

cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực 

hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen 

thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

33. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

34. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột 

xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 

35. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật. 
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36. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

B. PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH 

TUYÊN QUANG  

Về cơ bản, giữ nguyên cơ cấu, tổ chức của Sở Tư pháp theo Quyết định số 

104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, trong 

đó có điều chỉnh giảm 01 Phó giám đốc Sở; giảm 01 phòng và 01 Trưởng phòng 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, cụ thể: 

I. KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1. Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy 

a) Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.  

Giảm 01 cấp phó so với Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 

2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW. 

Lý do: Hiện nay biên chế công chức Sở Tư pháp được giao rất ít với 24 biên 

chế công chức hành chính (so với Sở Tư pháp các tỉnh là thấp nhất trong cả nước), 

trong đó có 04 biên chế Lãnh đạo Sở; 03 biên chế thực hiện công tác văn thư, kế 

toán, công nghệ thông tin; chỉ còn 17 biên chế để thực hiện quản lý nhà nước đối 

với 35 lĩnh vực công tác, trong khi đó nhiều lĩnh vực, vị trí việc làm đòi hỏi phải 

bố trí nhiều người cùng đảm nhiệm (như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đòi 

hỏi có 05 người; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có 04 -05 

người; công tác lý lịch tư pháp đòi hỏi phải có từ 05 người...), nhưng tất cả đều 

phải kiêm nhiệm nhiều việc, nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra nhiều áp lực và khó 

khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; số lượng đầu mối cấp phòng thuộc Sở 

ít, gồm: 04 phòng, đơn vị thuộc Sở  (Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có 05 biên chế công chức; Phòng Bổ trợ  và 

hành chính tư pháp có 05 biên chế công chức, Thanh tra 05 biên chế công chức, 

Văn phòng 05 biên chế công chức); 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý có 17 chỉ tiêu, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 10 chỉ tiêu, 

Phòng Công chứng số 1 có 12 chỉ tiêu). Biên chế Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi được kiện toàn theo Quyết 

định số 104/QĐ-UBND ít hơn so với trước khi hợp nhất (trước đây Phòng Xây 

dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có 04 biên chế; Phòng Phổ biến giáo 

dục pháp luật có 03 biên chế); không được tăng thêm biên chế, không đủ người 
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làm việc và còn phải tiếp nhận thêm nhiệm vụ "theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật" do giải thể 01 phòng (Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật). Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh giảm 01 biên chế Lãnh đạo Sở 

để bổ sung cho lực lượng làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật (hiện nay chỉ có 

02 biên chế).  

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở 

Tư pháp  

- Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp 

luật, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên. 

- Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng, chuyên viên. 

- Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra 

viên hoặc chuyên viên. 

- Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công 

chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên. 

Mỗi phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng phải đảm bảo tối 

thiểu 05 biên chế công chức23. 

c) Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng 

Mỗi phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng được bố trí 01 cấp 

phó. 

2. Cơ cấu và dự kiến phương án bố trí biên chế  

Biên chế công chức hành chính được giao 24 công chức hành chính và 03 chỉ 

tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số Lãnh đạo Sở hiện 

có: 04 người. Số Trưởng phòng và tương đương hiện có: 04 người. Số Phó trưởng 

phòng: 04 người. 

Sở Tư pháp dự kiến sau kiện toàn sẽ cơ cấu và phương án bố trí biên chế, như 

sau: 

a) Lãnh đạo Sở 

* Cơ cấu: Giám đốc Sở và không quá 02 Phó Giám đốc Sở. 

                                        
23 Số lượng người làm việc tối thiểu của các phòng, đơn vị là 05 người theo Quyết định số 104/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

Theo Điều 5 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP thì quy định các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng có số lượng biên chế công chức tối 

thiểu là 05 người trở lên; không quy định số lượng biên chế tối thiểu đối với Thanh tra Sở. 
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* Biên chế hiện có và phương án bố trí: 03 biên chế, gồm: Giám đốc Sở và 02 

Phó Giám đốc Sở.  

b) Các chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Tư pháp  

b.1) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của các tổ chức tham mưu, 

tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

 * Chức năng 

 Phòng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh 

vực công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo sự phân 

công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 * Nhiệm vụ, quyền hạn: Phòng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt và các văn bản khác 

thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; 

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương 

trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải 

cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong lĩnh vực tư pháp;  

 - Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định 

của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định, phê duyệt; 

- Tổ chức thực hiện, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; 

- Quản lý công chức, nhân viên và tài sản của Phòng được Giám đốc Sở giao; 

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột 

xuất về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của 

Phòng theo quy định; 
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- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, 

pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, 

các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật; 

 - Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan 

Trung ương soạn thảo liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng theo sự phân 

công của Giám đốc Sở. 

 - Theo dõi và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh đề nghị 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác của 

Phòng theo quy định; 

 - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các 

nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 b.2) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu, tổng 

hợp và chuyên môn nghiệp vụ: 

b.2.1) Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật  

* Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước các lĩnh vực công tác: (1)xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật;(2) kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; (3) rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật; (4) phổ biến, giáo dục pháp luật; (5) hòa giải ở cơ sở; 

(6) xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (7) hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp; (8) theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (9) xây dựng, khai thác 

và quản lý tủ sách pháp luật; (10) tiếp cận thông tin và (11) thực hiện nhiệm vụ 

ứng dụng công nghệ thông tin của Sở/Ngành Tư pháp. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác : xây dựng, 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật nêu tại khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24 , 31, 36 

Thông tư số 07/2020/TT-BTP. 

- Giúp Ủy ban nhân dân  tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa 

bàn, thi hành các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo 

hướng dẫn của Chính phủ; xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật 
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- Thực hiện nhiệm vụ quản lý (1) Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang; (2) Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, (3) Cơ sở dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

* Cơ cấu: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. 

* Số lượng cấp phó: 01 Phó Trưởng phòng. 

* Biên chế và phương án bố trí: 06 biên chế, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng và 04 chuyên viên.  

b.2.2) Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

* Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước các lĩnh vực công tác: (1) hộ tịch; (2) quốc tịch; (3) chứng thực; (4) nuôi con 

nuôi; (5) công chứng; (6) bồi thường nhà nước; (7) đăng ký biện pháp bảo đảm; (8) 

lý lịch tư pháp; (9) giám định tư pháp; (10) đấu giá tài sản; (11) thi hành án dân sự, 

thi hành án hành chính;(12) thừa phát lại; (13) quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Thực hiện các nhiệm vu, quyền hạn về hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi 

con nuôi; công chứng; bồi thường nhà nước; đăng ký biện pháp bảo đảm; lý lịch tư 

pháp; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; thi hành án dân sự, thi hành án hành 

chính, thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành 

nghề quản lý, thanh lý tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 

nêu tại khoản 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 36 Thông tư số 

07/2020/TT-BTP. 

* Cơ cấu gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên. 

* Số lượng cấp phó: 01 Phó Trưởng phòng. 

* Biên chế và phương án bố trí: 05 biên chế, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng và 03 chuyên viên. 

b.2.3) Thanh tra  

 * Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác: (1) thanh tra 

hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp; (2) phòng, chống tham nhũng; 

(3) tiếp công dân; (4) giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (5) quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (6) công tác pháp chế; (7) trợ giúp 

pháp lý; (8) luật sư; (9) tư vấn pháp luật; (10) trọng tài thương mại; (11) hòa giải 

thương mại; (12) kiểm tra công tác tư pháp. 
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* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tiếp 

công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính; công tác pháp chế; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn 

pháp luật; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại và các nhiệm vụ khác theo 

quy định của pháp luật nêu tại khoản 13, 14, 19, 20, 23, 25, 28, 36 Thông tư số 

07/2020/TT-BTP. 

- Chủ trì tham mưu thực hiện việc kiểm tra toàn diện công tác tư pháp ở địa phương. 

* Cơ cấu: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên hoặc 

chuyên viên. 

* Số lượng cấp phó: 01 Phó Chánh Thanh tra. 

* Biên chế và phương án bố trí: 05 biên chế, gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó 

Chánh Thanh tra, 03 Thanh tra viên hoặc chuyên viên.  

b.2.4) Văn phòng  

 * Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 

quản lý các hoạt động của Sở, Ngành; (1) làm đầu mối phối hợp với các phòng, 

đơn vị triển khai các chương trình công tác;(2) thực hiện công tác thống kê, tổng 

hợp kết quả công tác tư pháp; (3) tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; (4) thi đua khen 

thưởng; (5) cải cách hành chính; (6) kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư 

pháp; (7) tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp; (8) văn thư, lưu trữ; (9) tài chính, kế toán, quản lý tài sản; 

(10) bảo vệ bí mật nhà nước; (11) dân vận chính quyền; (12) quy chế dân chủ của 

cơ quan; (13) bảo vệ chính trị nội bộ; (14) đối ngoại; (15) bình đẳng giới; (16) 

quản lý chất lượng ISO; (17) cung cấp thông tin của Sở Tư pháp; (18) thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí; (19) công tác cải cách tư pháp; (20) công tác quản trị 

hành chính (thực hiện văn hóa công sở; quản lý cơ sở vật chất, tài sản; lễ tân, tiếp 

khách; trang trí khánh tiết; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ hoạt 

động của Lãnh đạo Sở và cơ quan; vệ sinh; đảm bảo an ninh an toàn cơ quan). 

* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Thực hiện các nhiệm vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế về pháp 

luật, công tác tổ chức xây dựng ngành, tài chính, tài sản, thống kê, tổng hợp, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự 

nghiệp công lập và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật nêu tại khoản 

27, 30, 32, 33, 34, 35, 36 Thông tư số 07/2020/TT-BTP. 
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- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp 

nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 

 - Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, dân vận chính quyền, quy chế 

dân chủ của cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, đối ngoại, bình đẳng giới, quản lý 

chất lượng ISO, cung cấp thông tin của Sở Tư pháp; thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí; công tác cải cách tư pháp; công tác quản trị hành chính (thực hiện văn 

hóa công sở; quản lý cơ sở vật chất, tài sản; lễ tân, tiếp khách; trang trí khánh 

tiết; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Sở 

và cơ quan; vệ sinh; đảm bảo an ninh an toàn cơ quan). 

* Cơ cấu: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Chuyên viên hành chính 

một cửa; Chuyên viên hành chính tổng hợp; Kế toán; Văn thư kiêm lưu trữ, thủ 

quỹ; lái xe và phục vụ (Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). 

* Số lượng cấp phó: 01 Phó Chánh Văn phòng. 

* Biên chế và phương án bố trí: 08 biên chế, gồm: Chánh Văn phòng; 01 Phó 

Chánh Văn phòng Sở; chuyên viên hành chính tổng hợp; 01 chuyên viên hành 

chính một cửa; 01 kế toán; 01 Văn thư kiêm lưu trữ, thủ quỹ; 02 lái xe và 01 phục 

vụ (Phó Chánh Văn phòng Sở kiêm nhiệm nhiệm vụ của một trong các vị trí 

chuyên viên hành chính tổng hợp, kế toán, chuyên viên hành chính một cửa hoặc 

văn thư). 

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP 

1. Đánh giá điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp theo khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

3/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp đều đáp ứng 5/5 điều kiện thành 

đơn vị sự nghiệp theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP24, cụ thể: 

                                        
24 Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập  

a) Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có)  

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;  

c) Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý 

nhà nước; 

d) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).  

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác 

định theo Đề án thành lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo  

cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ 

theo chế độ hợp đồng lao động. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 
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1.1. Tiêu chí: Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt (điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) 

3/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 01 đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm 

bảo chi thường xuyên (Trung tâm Trợ giúp pháp lý) và 02 đơn vị sự nghiệp được 

giao quyền tự chủ chi thường xuyên (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng 

Công chứng số 1) đều phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020, định hướng đến năm 

2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 

2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với chủ trương theo dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị 

sự nghiệp công lập ngành tư pháp do Bộ Tư pháp soạn thảo, đang lấy ý kiến, hoàn 

thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

1.2. Tiêu chí: Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành (điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP) 

- Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đang soạn thảo 

Thông tư quy định về điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp ngành tư pháp.  

- 3/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều được thành lập, kiện toàn phù hợp với 

quy định của Luật Trợ giúp pháp lý25, Luật Đấu giá tài sản26, Luật Công chứng27. 

1.3. Tiêu chí: Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước  (điểm c khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) 

a) Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công 

a.1) Nhiệm vụ, quyền hạn chung của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  

                                                                                                                              
đ) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

 
25 Khoản 1 Điều 11 Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước quy định: Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con  dấu , 

trụ sở và tài khoản riêng. 
26 Điều 22 Luật Đấu giá tài sản quy định: “1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập. 

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài 

khoản riêng. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đấu giá viên”. 
27 Khoản 1, 2 Điều 19 Luật Công chứng: “1. Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành  

lập. 

2. Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng ”. 
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- Quản lý viên chức, hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền;  

- Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi 

dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và hợp đồng lao động theo quy định 

của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phân công của Giám đốc Sở; 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc 

Sở Tư Pháp giao. 

a.2) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý  

a.2.1) Mục tiêu 

Thực hiện trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền được trợ giúp 

pháp lý của người dân; cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp 

pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, 

nhằm đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân theo quy định, góp 

phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình 

đẳng trước pháp luật. 

a.2.2) Vị trí, chức năng 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư 

pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng, do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.  

- Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được 

trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp 

pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công 

lý và bình đẳng trước pháp luật. 

a.2.3) Nhiệm vụ, quyền hạn28 

- Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh;  

- Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu 

về vụ việc trợ giúp pháp lý; 

                                        
28 Điều 13 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017  
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- Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc Trung tâm gây ra trong khi thực 

hiện trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; 

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến 

giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý; 

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, cơ sở vật 

chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ủy 

quyền hoặc yêu cầu; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

a.3) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản 

a.3.1) Mục tiêu 

Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản tại địa phương, dẫn dắt, định hướng cho hoạt 

động đấu giá tài sản tại địa phương, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân, Nhà nước, phòng tránh lãng phí, thất thoát tài sản công, đặc biệt 

trong đấu giá tài sản công có giá trị thấp, tài sản thi hành án dân sự, tài sản doanh 

nghiệp đấu giá từ chối thực hiện do lợi nhuận thấp.  

a.3.2) Vị trí, chức năng 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, 

có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp tự bảo 

đảm chi thường xuyên; có chức năng cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định của pháp luật. 

a.3.3) Nhiệm vụ, quyền hạn29 

* Nhiệm vụ 

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại 

Luật Đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;  

                                        

29 theo Điều 24 Luật Đấu giá tài sản năm 2016  
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- Ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định Luật Đấu giá tài sản và quy 

định khác của pháp luật có liên quan;  

- Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Phối hợp với người có tài sản đấu giá bàn giao tài sản và các giấy tờ liên 

quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; 

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá; 

- Đề nghị Sở Tư pháp cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của Trung tâm 

theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 

- Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm 

tra, thanh tra; 

- Thực hiện quản lý, chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, 

bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm 

vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Tư pháp. 

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, cơ sở vật 

chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ủy 

quyền hoặc yêu cầu; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

* Quyền hạn 

- Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; 

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy 

tờ có liên quan đến tài sản đấu giá; 

- Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ 

đấu giá tài sản; 
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- Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu 

giá tài sản. 

- Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, 

quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận; 

- Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại của Luật Đấu giá 

tài sản theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá; 

- Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá; 

- Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu 

cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của 

pháp luật về dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản; 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

a.4) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Công chứng  số 

1  

a.4.1)  Mục tiêu 

Cung cấp dịch vụ công chứng, chứng thực nhằm đảm bảo xác thực, tính hợp 

pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp 

và người dân. 

a.4.2) Vị trí, chức năng  

- Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, 

có con dấu và tài khoản riêng; là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên.  

- Phòng Công chứng số 1 có chức năng chứng nhận tính xác thực, tính hợp 

pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, 

không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng 

nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp 

luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng; thực 

hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. 

a.4.3) Nhiệm vụ, quyền hạn30  

* Nhiệm vụ 

- Quản lý công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ 

pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. 

                                        

30 Theo Điều 32, Điều 33 Luật Công chứng năm 2014  
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- Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê. 

- Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính 

nhà nước. 

- Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công 

chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của tổ chức 

mình. 

-  Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ 

chức mình và bồi thường thiệt hại theo quy định; 

- Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công 

chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình. 

- Tạo điều kiện cho công chứng viên của tổ chức mình tham gia bồi dưỡng 

nghiệp vụ công chứng hằng năm. 

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, 

kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công 

chứng. 

- Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng. 

- Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và 

các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên 

quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công 

chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định. 

- Thực hiện quản lý, chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, 

bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư 

pháp. 

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, cơ sở vật 

chất của đơn vị theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của 

đơn vị theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ủy 

quyền hoặc yêu cầu; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

* Quyền hạn 
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- Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật Công chứng và các nhân viên làm việc cho tổ 

chức mình theo quy định31.  

- Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác. 

- Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành 

chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân. 

- Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng theo quy 

định. 

- Các quyền khác theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan. 

b) Phục vụ quản lý nhà nước 

Việc duy trì hoạt động của 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hiện nay cung 

cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá tài sản nhằm định thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, định hướng, dẫn dắt và giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động trợ 

giúp pháp lý, công chứng, đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 

phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp của Đảng, Nhà nước.  

1.4. Tiêu chí: Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người, trừ 

các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết 

yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành (điểm d khoản 

1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) 

 Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đang triển khai xây 

dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành Tư pháp giai đoạn 2021- 2030 trong Quý II/2021.  

3/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều là đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ 

công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo pháp luật chuyên ngành theo hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 412/BTP- TCCB ngày 18 tháng 02 năm 2021 về 

việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: 

- Dịch vụ trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá thuộc dịch vụ công cơ bản, 

thiết yếu: 

                                        
31 Khoản 1 Điều 32 Luật Công chứng quy định quyền của các tổ chức hành nghề công chứng " 1. Ký hợp 

đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này 

và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình". 
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+ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập quy 

định: "Đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm kinh phí; đối với các 

dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện" và "Đổi mới cơ chế 

phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà n ước. Ngân sách nhà nước 

bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu ...và đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít 

người.".  

+ Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy 

định: "Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh 

tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà 

Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; giáo dục 

nghề nghiệp; ...tư pháp và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ". 

Đối chiếu với các quy định trên, các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành Tư 

pháp tại địa phương, hiện nay có dịch vụ trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá tài 

sản được xác định là những dịch vụ công cơ bản, thiết yếu xuất phát từ tính chất 

đặc thù về pháp luật, tư pháp, bảo vệ quyền con người và định hướng, yêu cầu 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp của Đảng, Nhà nước:   

Đối với dịch vụ trợ giúp pháp lý:  Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã xác 

định trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước32 và Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có trụ sở, có tư cách pháp nhân để bảo 

đảm việc thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh33. Đồng thời, Luật Trợ giúp 

pháp lý đã quy định Trung tâm Trợ giúp pháp lý  có trách nhiệm thực hiện trợ giúp 

pháp lý và kinh phí để thực hiện Trợ giúp pháp lý do ngân sách nhà nước bảo 

đảm34.  

Đối với dịch vụ công chứng: Công chứng là dịch vụ công do Nhà nước ủy 

nhiệm thực hiện, dịch vụ cơ bản được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện đã được 

đề cập tại các Nghị quyết, văn bản như: Luật Công chứng năm 2014; Thông báo số 

85-TB/VPTW ngày 24/10/2018 của Văn phòng Trung ương đảng về kết luận của 

đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư 

pháp; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách 

phát triển nghề công chứng và Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của 

                                        
32 Khoản 1 Điều 4 Luật Trợ giúp pháp lý 
33 Các Điều 10, 11 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 10  Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý  
34 Khoản 3 Điều 13 Luật TGPL, Điều 5 Luật Trợ giúp pháp lý. 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.  

Đối với dịch vụ đấu giá tài sản: Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp là một trong hai loại hình tổ 

chức đấu giá tài sản. Thông báo số 85-TB/VPTW ngày 24/10/2018 của Văn phòng 

Trung ương đảng về kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm 

việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động đấu giá tài sản đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng các tổ chức tự chủ làm 

đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và đặt ra yêu cầu 

chú trọng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 

động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Dịch vụ thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản 

cũng là dịch vụ cơ bản và được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo Quyết 

định số 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Số lượng người làm việc của 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi 

thường xuyên, hiện được giao 17 viên chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Phòng công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ  chi 

thường xuyên; số lượng người làm việc do Phòng Công chứng xác định theo thẩm 

quyền là 12 người (hiện có 07 người: 04 viên chức và 03 hợp đồng lao động).  

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự 

chủ chi thường xuyên; số lượng người làm việc do Trung tâm xác định theo thẩm 

quyền là 10 người (hiện có 05 người: 03 viên chức và 02 hợp đồng lao động).  

1.5. Tiêu chí: Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm 

việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); 

trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo 

quy định của pháp luật (điểm đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) 

a) Trụ sở làm việc 

3/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều được bố trí trụ sở làm việc tại số 06, 

đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tạm thời bố trí các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh tiếp nhận trụ sở các cơ quan của thành phố Tuyên Quang sau khi 
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chuyển đến địa điểm mới, Văn bản số 2569/UBND-TH ngày 15/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tạm thời bố trí thêm diện tích phòng làm 

việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý quản lý, sử dụng. 

b) Trang thiết bị  

3/3 đơn vị sự nghiệp đều được bố trí đầy đủ, trang thiết bị bảo đảm để thực 

hiện nhiệm vụ như: Phòng làm việc, Bàn ghế, tủ, máy tính, máy phô tô, máy scan, 

ô tô (Trung tâm trợ giúp pháp lý được bố trí 01 xe ô tô; Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản được bố trí 01 xe ô tô công).v.v. 

c) Nguồn nhân sự 

-  Trung tâm Trợ giúp pháp lý hiện được giao 17 viên chức và 01 hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Phòng công chứng số 1: Số lượng người làm việc do Phòng Công chứng xác 

định theo thẩm quyền là 12 người (hiện có 06 người: 04 viên chức và 02 hợp đồng 

lao động).  

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: số lượng người làm việc do Trung tâm 

xác định theo thẩm quyền là 10 người (hiện có 06 người: 03 viên chức và 03 hợp 

đồng lao động).  

d) Kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật  

- Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1694/QĐ-UBND việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, theo đó đã giao giao quyền tự chủ tài 

chính cho 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2021-

2023: Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự 

nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên; Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị sự 

nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

- Kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp năm 2021 (năm đầu thời kỳ ổn 

định giai đoạn 2021-2023) 

TT Tên đơn vị sự nghiệp 

Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên Chi thường xuyên 

Tổng 

số 

Nguồn 

thu 

hoạt 

động 
sự 

nghiêp 

công, 

dịch vụ 

khác 

Nguồn thu 

phí theo 

Luật phí 
và lệ phí 

(phần được 

để lại chi 

thường 

xuyên) 

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 
đơn vị do 

Nhà nước 

đảm bảo 

chi thường 

xuyên 

Tổng 

số 

Chi hoạt 

động sự 
nghiêp 

công, 

dịch vụ 

khác 

Chi từ 

nguồn 

thu phí 

phí 
(phần 

được để 

lại chi 

thường 

xuyên) 

Chi từ 

nguồn 

NSNN cấp 

chi thường 
xuyên cho 

đơn vị do 

Nhà nước 

đảm bảo chi 

thường 
xuyên 

Chênh 

lệch thu, 

chi 
thường 

xuyên 

trích lập 

các quỹ 

 TỔNG SỐ I+ II 5.593 1.162 2.650 1.781 3.593 612 1.200 1.781 2.000 

I Đơn vị tự đảm bảo 3.812 1.162 2.650  1.812 612 1.200  2.000 
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TT Tên đơn vị sự nghiệp 

Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên Chi thường xuyên 

Tổng 

số 

Nguồn 

thu 

hoạt 

động 

sự 
nghiêp 

công, 

dịch vụ 

khác 

Nguồn thu 

phí theo 

Luật phí 

và lệ phí 

(phần được 
để lại chi 

thường 

xuyên) 

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 

đơn vị do 

Nhà nước 
đảm bảo 

chi thường 

xuyên 

Tổng 

số 

Chi hoạt 

động sự 

nghiêp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Chi từ 

nguồn 

thu phí 

phí 

(phần 
được để 

lại chi 

thường 

xuyên) 

Chi từ 
nguồn 

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 

đơn vị do 
Nhà nước 

đảm bảo chi 

thường 

xuyên 

Chênh 

lệch thu, 

chi 

thường 
xuyên 

trích lập 

các quỹ 

chi thường xuyên 

1 
Phòng Công chứng 

số 1 
3.200 550 2.650  1.200  1.200  2.000 

2 
Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản 
612 612   612 612    

II 

Đơn vị do Nhà nước 

đảm bảo chi thường 

xuyên 

1.781   1.781 1.781   1.781  

1 
Trung tâm trợ giúp 

pháp lý 
1.781  F 1.781 1.781   1.781  

- Về tình hình chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động: Số đơn vị có hệ 

số tăng thu nhập dưới 1 lần lương: 01 đơn vị (Trung tâm trợ giúp pháp lý- do ngân 

sách nhà nước bảo đảm); số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 1 lần - 2 lần lương: 02 

đơn vị (Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Đơn vị có 

người thu nhập tăng thêm cao nhất là 32.000.000 đồng/tháng (Phòng Công chứng 

số 1). Đơn vị có người thu nhập tăng thêm thấp nhất là 892.000 đồng/tháng (Trung 

tâm trợ giúp pháp lý). 

2. Phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị giữ nguyên số lượng 03 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Tư pháp gồm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản, Phòng Công chứng số 01, cụ thể: 

2.1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý   

2.1.1. Phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý 

2.1.1.1. Đối với Lãnh đạo Trung tâm 

Cơ cấu Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý gồm Giám đốc và không quá 01 

Phó Giám đốc. 

Giữ nguyên số lượng cấp phó Trung tâm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND; 

phù hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy 

đinh: “…Đơn vị quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1, khoản 3, điểm b, c, d khoản 4 

và khoản 5 Điều 2 Nghị định này được bố trí không quá 02 cấp phó” (điểm b 

khoản 4 Điều 2 Nghị định 120/2020/NĐ-CP là đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan 
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chuyên môn thuộc UBND tỉnh). Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm theo các tiêu 

chí sau:  

Thứ nhất, về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sư nghiệp 

Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư 

pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng, do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Trung tâm có chức năng 

cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc 

trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. 

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 13 Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017 và các văn bản khác có liên quan. 

Thứ hai, về quy mô về số lượng người làm việc và số đầu mối tổ chức trực 

thuộc của đơn vị sự nghiệp công lập 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi 

thường xuyên, hiện được giao 17 viên chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Phương án kiện toàn đầu mối tổ chức trực 

thuộc của Trung tâm dự kiến có 02 Phòng, mỗi phòng bố trí 07 người làm việc.  

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể tiêu chí việc bố trí số 

lượng cấp phó đơn vị sự nghiệp theo đầu mối phòng thuộc đơn vị sự nghiệp. Bộ 

Tư pháp chưa ban hành Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành Tư pháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP) quy định số lượng Phó Chi cục trưởng 

thuộc Sở: "a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó 

Chi cục trưởng;/b) Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương 

trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng". 

Căn cứ số lượng người làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý được giao 17 

người làm việc và phương án kiện toàn đầu mối tổ chức trực thuộc của Trung tâm 

dự kiến có 02 Phòng, mỗi phòng bố trí 07 người làm việc; quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (bố trí không quá 02 cấp phó) và 
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vận dụng quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ về số lượng cấp phó Chi cục thuộc Sở (Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và 

tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng) nên bố trí 01 phó Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý là phù hợp.  

Thứ ba, về phạm vi hoạt động, tính chất và đặc điểm về chuyên môn, nghiệp 

vụ của đơn vị sự nghiệp 

- Phạm vi hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Điều 26, 27 Luật Trợ 

giúp pháp lý: Thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý 

xảy ra tại địa phương; vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ 

giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu. Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh 

vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. 

- Tính chất và đặc điểm của hoạt động trợ giúp pháp lý: (1) Tuân thủ pháp 

luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; (2) Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn 

trọng sự thật khách quan; (3) Bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người 

được trợ giúp pháp lý; (4) Không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ 

người được trợ giúp pháp lý. 

2.1.1.2. Đối với phòng chuyên môn thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý gồm 03 Phòng, 

gồm: Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2; mỗi phòng có 

tối thiểu 05 người làm việc (viên chức); số lượng viên chức của 03 Phòng không 

còn phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP35. Sở Tư pháp xây dựng phương án sắp xếp các phòng của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý từ 03 phòng xuống còn 02 phòng, cụ thể: 

- Sáp nhập Phòng Hành chính -  Tổng hợp vào Phòng Nghiệp vụ 236. Phòng 

Nghiệp vụ 2 tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Giữ nguyên Phòng Nghiệp vụ 1. 

Như vậy, sau khi sắp xếp lại Trung tâm trợ giúp pháp lý từ 03 phòng, đơn vị 

giảm 01 phòng xuống còn 02 phòng (giảm 33,33%) và 01 Trưởng phòng, gồm: 

(1) Phòng Nghiệp vụ 1; (2) Phòng Nghiệp vụ 2. 

                                        
35 Điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: "Việc thành lập các phòng, ban và các tổ  

chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên  và  

đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công 

việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu 

cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức 

trở lên". 
36 Theo đề nghị của trung tâm trợ giúp háp lý nhà nươc tại Đề án số 103/ĐA-TGPL ngày 30/7/2021. 
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2.1.2. Cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc  

Trung tâm trợ giúp pháp lý được giao: 17 chỉ tiêu người làm việc và 01 Hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số Lãnh đạo Trung tâm hiện có 

02 gồm: Giám đốc Trung tâm và 01 Phó giám đốc Trung tâm. Số Trưởng Phòng 

thuộc Trung tâm hiện có: 02 Trưởng Phòng. Số Phó trưởng phòng: 01 Phó phòng.  

Dự kiến cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc tại Trung tâm trợ 

giúp pháp lý sau khi sắp xếp lại với 16/17 chỉ tiêu người làm việc  (01 chỉ tiêu thiếu 

đang thực hiện tuyển dụng) và 01 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, như sau: 

* Lãnh đạo Trung tâm 

- Cơ cấu: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 

- Biên chế và phương án bố trí: 02 chỉ tiêu người làm việc, gồm Giám đốc 

Trung tâm và 01 Phó Giám đốc Trung tâm. 

* Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm:  

- Phòng Nghiệp vụ 1  

+ Cơ cấu: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, Trợ giúp viên pháp lý và 

chuyên viên pháp lý (Có từ 07 người làm việc trở lên). 

+ Biên chế và phương án bố trí: 07 chỉ tiêu người làm việc trở lên, gồm: 

Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng; từ 05 trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên 

pháp lý. 

- Phòng Nghiệp vụ 2  

+ Cơ cấu: Phòng Nghiệp vụ 2: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, Trợ 

giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, văn thư - lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, phục 

vụ, lái xe (Có từ 07 người làm việc trở lên).  

+ Biên chế và phương án bố trí: 07 chỉ tiêu người làm việc trở lên và 01 hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, gồm: Trưởng phòng; 01 Phó 

Trưởng phòng; từ 03- 04 trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên pháp lý; 01 văn thư 

- lưu trữ; 01 kế toán và 01 lái xe hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 

thủ quỹ, phục vụ (kiêm nhiệm). 

2.2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (DVĐGTS) 

2.2.1. Phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm DVĐGTS  

Trung tâm DVĐGTS không có phòng, ban, bộ phận chuyên môn; cơ cấu tổ 

chức tinh gọn, do vậy giữ nguyên tổ chức như hiện tại, cụ thể: Cơ cấu tổ chức của 



 61 

Trung tâm DVĐGTS gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc; đấu giá viên, chuyên viên 

thực hiện công tác đấu giá tài sản, hành chính tổng hợp, kế toán, văn thư lưu trữ, 

thủ quỹ, phục vụ, người lao động hợp đồng. 

2.2.2. Cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc  

Trung tâm DVĐGTS xác định có 10 chỉ tiêu người. Số Lãnh đạo Trung tâm 

hiện có 01 người là Giám đốc Trung tâm (thiếu 01 Phó giám đốc Trung tâm). 

Dự kiến cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc tại Trung tâm 

DVĐGTS sau khi sắp xếp lại với 10 chỉ tiêu (hiện có mặt 03 viên chức và 03 hợp 

đồng lao động), như sau: 

- Cơ cấu: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; Đấu giá viên, chuyên viên thực hiện 

công tác đấu giá tài sản, hành chính tổng hợp, kế toán, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, lái 

xe, phục vụ, người lao động hợp đồng. 

- Số lượng và phương án bố trí: Giám đốc Trung tâm; 01 Phó Giám đốc 

Trung tâm; 06 đấu giá viên, chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản, hành 

chính tổng hợp; 01 kế toán; 01 văn thư, lưu trữ; 01 Lái xe, 01 phục vụ; thủ quỹ 

(kiêm nhiệm) và các hợp đồng lao động. 

2.3. Phòng Công chứng số 1 

 2.3.1. Phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Phòng Công chứng số 1  

Phòng Công chứng số 1 không có phòng, ban, bộ phận chuyên môn; cơ cấu tổ 

chức tinh gọn, do vậy giữ nguyên tổ chức như hiện tại, cụ thể: Cơ cấu tổ chức của 

Phòng công chứng số 1 gồm: Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng; công chứng 

viên; chuyên viên thực hiện công tác công chứng, hành chính tổng hợp; kế toán; 

văn thư, lưu trữ; thủ quỹ; phục vụ; người lao động theo hợp đồng.  

2.3.2. Cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc  

Phòng Công chứng số 1 xác định có 12 chỉ tiêu người làm việc. Số Lãnh đạo 

Phòng hiện có 02 người là Trưởng phòng và 01 Phó trưởng Phòng. 

Dự kiến cơ cấu và phương án bố trí số lượng người làm việc tại Phòng sau khi 

sắp xếp lại với 12 chỉ tiêu người làm việc (hiện có mặt 04 viên chức và 03 hợp 

đồng lao động), như sau: 

- Cơ cấu: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, công chứng viên, chuyên 

viên thực hiện công tác công chứng, hành chính tổng hợp, kế toán, văn thư lưu trữ, 

thủ quỹ, phục vụ, người lao động hợp đồng. 

- Số lượng và phương án bố trí: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; 08 

công chứng viên, chuyên viên thực hiện công tác công chứng, hành chính tổng 
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hợp; 01 kế toán; 01 văn thư lưu trữ; thủ quỹ, phục vụ (kiêm nhiệm) và người lao 

động hợp đồng. 

Phần thứ tư 

TÍNH KHẢ THI, HIỆU QUẢ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Nội dung Đề án phù hợp với chủ trương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá 

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; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương;  Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, đơn vị sự nghiệp 

công lập và Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 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 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, Thanh tra, Văn phòng Sở Tư pháp 

được giữ nguyên theo Quyết định số 104/QĐ-UBND, đảm bảo sự ổn định; các 

phòng được giao các nhiệm vụ có tính chất tương đồng, đảm bảo thuận lợi cho quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Điều chỉnh giảm số lượng cơ cấu Phó Giám 

đốc Sở 01 biên chế để bổ sung 01 biên chế cho Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Việc giữ nguyên số lượng 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (01 đơn vị sự 

nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 02 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 

chi thường xuyên) phù hợp với Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, đơn vị sự 

nghiệp công lập, Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2017 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020, định hướng đến 

năm 2025 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 412/BTP- TCCB ngày 18 
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tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

Cơ cấu tổ chức bên trong của Trung tâm trợ giúp pháp lý được sắp xếp lại còn 

02 Phòng (giảm 01 Phòng = 33,33%, giảm 01 Trưởng Phòng thuộc đơn vị sự 

nghiệp=33,33%), mỗi phòng bố trí 07 chỉ tiêu người làm việc trở lên đảm bảo phù 

hợp với quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Số lượng công chức, viên chức các phòng, đơn vị sau khi sắp xếp lại đảm 

bảo số lượng biên chế/phòng, phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên 

môn theo quy định về vị trí việc làm, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

1. Biên chế hành chính công chức Sở Tư pháp được giao rất ít với 24 biên chế 

công chức hành chính (so với Sở Tư pháp các tỉnh là thấp nhất trong cả nước) , 

trong đó có 04 biên chế Lãnh đạo Sở; 03 biên chế văn thư, kế toán, công nghệ 

thông tin; chỉ còn 17 biên chế để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Số biên 

chế được giao không đủ để bố trí cho 31 vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc 

làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

2. Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp giai đoạn 2021- 2030, Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. Bộ Tư pháp chưa ban hành 

Thông tư quy định về điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp ngành tư pháp. 

3. Nhiều công chức, viên chức trẻ, trình độ năng lực chuyên môn của một số  

còn hạn chế, nên khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ; khối lượng công việc 

ngày càng nhiều, yêu cầu rút ngắn về tiến độ và chất lượng ngày càng cao. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 

1. Giải pháp về biên chế, số lượng người làm việc 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ 

cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch biên chế công 

chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trình cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; 

các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ chi thường xuyên xây dựng và phê 

duyệt kế hoạch số lượng người làm việc theo phân cấp. 

2. Giải pháp về nhân sự 
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- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ 

trương về tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế tới đảng viên, công chức, viên chức 

người lao động, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ 

lãnh đạo quản lý, nhằm làm chuyển biến về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá 

trình triển khai thực hiện các sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp.  

- Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cụ thể việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương và chuyên viên phù hợp với vị trí 

việc làm, năng lực, trình độ của từng người. Trước mắt, bố trí theo số nhân sự hiện 

có, đồng thời đề xuất tuyển dụng biên chế công chức, chỉ tiêu người làm việc được 

giao còn thiếu. 

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn cụ thể của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; phân công nhiệm vụ cụ 

thể đối với Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở, công chức thuộc Sở; rà soát, sửa 

đổi Quy chế làm việc của Sở, các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho 

công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.  

3. Giải pháp về tài chính, tài sản 

- Hàng năm, đề xuất đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác tư 

pháp theo quy định. 

- Bố trí, sắp xếp lại phòng làm việc, rà soát, bổ sung trang thiết bị máy tính để 

bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photo, máy scan để đáp ứng kịp thời yêu cầu 

nhiệm vụ công tác. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đảm bảo kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý; hỗ trợ kinh phí cho các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp được giao quyền tự chủ chi thường xuyên (khi 

cần thiết). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức thực hiện Đề án: Hoàn thành trong năm 2021. 

2 Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án này sau khi Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang theo Đề án này. 
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2.2. Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang theo Đề án này. 

2.3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng Đề 

án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đề án 

vị trí việc làm của đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; đảm bảo các chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công theo quy định. 

Trên đây là Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh;                      (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Nội vụ;   
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Website STP; 
- Lưu: VT, VP.  
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PHƯƠNG ÁN  
Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Đề án số:      /ĐA-STP ngày     tháng 8 năm 2021  
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 

CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 104/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP  
Ghi chú 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Số có 

mặt 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Tăng 

giảm 

biên chế  

(+/-) 

 

A 

KHỐI  

QUẢN LÝ 

HÀNH 

CHÍNH 

 

27 

(24 Công 
chức; 03 

HĐLĐ) 

25   

27 

(24 Công 
chức; 03 

HĐLĐ) 

0  

I 
Lãnh đạo Sở 

Tư pháp 

- Giám đốc Sở; 
- Không quá 03 Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp 

04 03 
Lãnh đạo Sở 

Tư pháp 

- Giám đốc Sở; 
- Không quá 02 Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp 

03 -1 
Giảm 01 Phó 
Giám đốc Sở. 

II 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 

Sở Tư pháp 

 

23 22 

  

23  

 

1 

Phòng Xây 
dựng, kiểm 
tra, thi hành 

pháp luật và 
phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Trưởng Phòng. 
- 01 Phó Trưởng phòng. 

- Chuyên viên. 
 

05 05 

Phòng Xây 
dựng, kiểm tra, 
thi hành pháp 

luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

- Trưởng Phòng. 
- Phó Trưởng phòng. 

- Chuyên viên. 
 

06 +1 

Tăng 01 biên 

chế. 

 

2 
Phòng Bổ trợ 

và Hành 

chính tư pháp 

- Trưởng Phòng. 
- 01 Phó Trưởng phòng. 
- Chuyên viên. 

 

05 04 
Phòng  Bổ trợ 
và Hành chính 

tư pháp 

- Trưởng Phòng. 
- Phó Trưởng phòng. 
- Chuyên viên. 

 

05 - Giữ nguyên  

3 Thanh tra Sở 
- Chánh Thanh tra; 
- 01 Phó Chánh thanh tra; 

- Thanh tra viên hoặc 

05 05 
Thanh tra Sở 

Tư pháp 

- Chánh Thanh tra; 
- Phó Chánh thanh 

tra; 

05 - 
- Giữ nguyên  
- Nghị định số 

107/2020/NĐ-
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TT 

CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUYẾT ĐỊNH  
SỐ 104/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP  

Ghi chú 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Số có 

mặt 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Tăng 

giảm 

biên chế  

(+/-) 

 

chuyên viên. - Thanh tra viên hoặc 

chuyên viên. 
 

CP: Đối với 

Thanh tra 
không quy 
định số lượng 

biên chế tối 
thiểu. 

4 
Văn phòng 

Sở  

- Chánh Văn phòng,  

- 01 Phó Chánh Văn 
phòng, 
- Công chức chuyên 

môn, nghiệp vụ, nhân 
viên (nếu có). 

 
 

08 08 
Văn phòng Sở 

Tư pháp 

- Chánh Văn phòng,  
- Phó Chánh Văn 
phòng, 

- Công chức chuyên 
môn, nghiệp vụ, nhân 

viên. 

08 - 

- Giữ nguyên; 

- 08 người 
gồm: 05 biên 
chế công chức 

và 03 Hợp 
đồng 68 

B 

KHỐI ĐƠN 

VỊ SỰ 

NGHIỆP 

  

 

  

  

 

1 

1. Trung tâm 
trợ giúp pháp 

lý nhà nước 
(Nhà nước 

bảo đảm chi 
thường 
xuyên) 

+ Lãnh đạo trung tâm: 
Giám đốc, 01 Phó Giám 

đốc. 
+ Phòng Hành chính - 

Tổng hợp: Trưởng 
phòng, chuyên viên, văn 
thư, lưu trữ, thủ quỹ, 

phục vụ, kế toán, lái xe 
(có tối thiểu 05 người trở 

lên). 
+ Phòng Nghiệp vụ 1: 
Trưởng phòng, 01 Phó 

18 17 
Trung tâm trợ 
giúp pháp lý 

nhà nước 

- Lãnh đạo Trung 

tâm, gồm: Giám đốc 

và 01 Phó Giám đốc. 

- Phòng Nghiệp vụ 1 

có từ 07 người làm 

việc, cơ cấu gồm: 

Trưởng phòng, 01 

Phó Trưởng phòng, 

18 0 

- Giảm 01 
Phòng, 01 

Trưởng phòng. 
- 18 người 

gồm 17 viên 
chức và 01 
Hợp đồng lao 

động theo 
Nghị định số 

68 (thiếu 01 
viên chức, 
đang thực hiện 
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TT 

CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUYẾT ĐỊNH  
SỐ 104/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP  

Ghi chú 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Số có 

mặt 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Tăng 

giảm 

biên chế  

(+/-) 

 

Trưởng phòng, trợ giúp 

viên pháp lý và chuyên 
viên pháp lý (có tối thiểu 
05 người trở lên). 

+ Phòng Nghiệp vụ 2: 
Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng, trợ giúp 
viên pháp lý và chuyên 
viên pháp lý (có tối thiểu 

05 người trở lên). 
 

Trợ giúp viên pháp lý 

và chuyên viên pháp 

lý (Có từ 07 người 

làm việc trở lên). 

-  Phòng Nghiệp vụ 2 

có từ 07 người làm 

việc (trước mắt sắp 

xếp bố trí 08 người 

làm việc) và 01 Hợp 

đồng lao động theo 

Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, cơ 

cấu gồm: Trưởng 

phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng, Trợ 

giúp viên pháp lý, văn 

thư - lưu trữ, kế toán, 

thủ quỹ, phục vụ, lái 

xe (Có từ 07 người 

làm việc trở lên).  

tuyển dụng) 

2 
2. Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

- Giám đốc; 

- 01 Phó Giám đốc; 
10  05 

Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài 

- Giám đốc; 

- 01 Phó Giám đốc; 
10 0 

- Giữ nguyên; 

- Hiện có 05 
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TT 

CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUYẾT ĐỊNH  
SỐ 104/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP  

Ghi chú 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Số có 

mặt 

Tên bộ 

phận/đơn vị 
Cơ cấu 

Số lượng 

biên 

chế/người 

làm việc 

Tăng 

giảm 

biên chế  

(+/-) 

 

giá tài sản (tự 

chủ chi 
thường 
xuyên) 

- Đấu giá viên; 

- Chuyên viên thực hiện 
công tác đấu giá tài sản, 
hành chính tổng hợp; 

- Kế toán, văn thư lưu 
trữ, thủ quỹ, phục vụ; 

- Người lao động hợp 
đồng. 

sản (tự chủ chi 

thường xuyên) 

- Đấu giá viên; 

- Chuyên viên thực 
hiện công tác đấu giá 
tài sản, hành chính 

tổng hợp; 
- Kế toán, văn thư lưu 

trữ, thủ quỹ, lái xe, 
phục vụ; 
- Người lao động hợp 

đồng. 

người gồm: 03 

viên chức và 
02 hợp đồng 
lao động (dự 

kiến năm 2021 
tuyển dụng 05 

người); 

3 

3. Phòng 

Công chứng 
số 01 (tự chủ 
chi thường 

xuyên) 

- Trưởng phòng; 
- 01 Phó Trưởng phòng; 

- Công chứng viên; 
- Chuyên viên thực hiện 
công tác công chứng, 

hành chính tổng hợp; 
- Kế toán, văn thư lưu 

trữ, thủ quỹ, phục vụ, 
người lao động hợp 
đồng. 

 

12 6 

Phòng Công 

chứng số 01 (tự 
chủ chi thường 

xuyên) 

- Trưởng phòng; 
- 01 Phó Trưởng 

phòng; 
- Công chứng viên; 
- Chuyên viên thực 

hiện công tác công 
chứng, hành chính 

tổng hợp; 
- Kế toán, văn thư lưu 
trữ, thủ quỹ, phục vụ, 

người lao động hợp 
đồng. 

12 0 

- Giữ nguyên 

cơ cấu tổ chức; 
- Hiện có 07 
người gồm: 04 

viên chức và 
02 hợp đồng 

lao động (dự 
kiến năm 2021 
tuyển dụng 06 

người); 

 

07 Phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

  

 
07 Phòng, đơn 

vị trực thuộc 
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