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QUYET DNH 
Ban hành Quy djnh chfrc nãng, nhim viii, 

quyn hn cüa Phông Tir pháp huyn Bão Yen 

Uv BAN NHAN DAN HUYN BAO YEN 

Can th Luçt To chi'c chInh quyn dja phiwng ngày 19 tháng 6 nám 2015 và 
Lugt tha dOi, bó sung mç3t so diêu cüa Luat  To chj'c GhInh phz và Luçt To chü'c 
ChInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can th Lu2t Ban hành van bàn quyphgm pháp luçt ngày 22 tháng 6 nàm 2015, 
Luât Sa dOi, bô sung mt so diêu cza Lut Ban hành van bàn quy phçzm pháp lut 
ngày 18 tháng 6 näm 2020,' 

Can ct Nghj djnh s 37/2014/ND-CP ngày 05 tháng 5 nàm 2014 ca CI'zInh 
phñ quy djnh tO chjc các co' quan chuyên mOn thuç3c Uy ban nhân dan huyn, qugn, 
thj xä, thànhphô thuóc tinh; 

Cán th Nghj djnh sO' 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 nàm 2016 ca ChInh 
phi quy djnh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp thi hành lut ban hành van bàn quy 
phgm pháp lut, Nghj djnh sO 154/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia 
ChInh phi tha dOi, bO sung mt so diêu cia Nghj djnh sO 34/2016/ND-CF ngày 14 
tháng 5 näm 2016 cza ChInh phz quy djnh chi tiêt mc5t so diêu và bin pháp thi hành 
lut ban hành van ban quyphQmpháp luat,' 

Cànth Nghi djnh sO' 108/2020/ND-GP ngày 14 tháng 9 nàm 2020 cza ChInh 
phi tha dôi, hO sung mt sO diêu cia Nghj djnh sO 37/2014/ND-CF ngày 05 tháng 5 
nám 2021 cza ChInh phi quy djnh tO cht'c các co' quan chuyên mOn thuc Uy ban 
nhân dan huyn, qun, thj xâ, thànhphô thuç5c tinh, thànhphO trirc thuç5c trung wong; 

Can ci Thông tu- s 07/2020/TTLT-BTP-BNV ngày 21 tháng 12 nám 2020 
cüa Bô Tu'pháp hwó'ng dan chi-c náng, nhim vy, quyên hgn cia SO' Tu'pháp thu5c 
Uy ban nhán dan cap tinh và PhOng Tu-pháp thuç5c Uy ban nhân dan cap huyn, 

Theo d nghj cña Trwóng phOng PhOng N5i vy huyn tgi TO' trinh so 
223/TTr-NVngày 06 tháng 12 nám 2021. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay ban Quy djnh chüc näng, nhim 
viii, quyên hin cña Phông Tix pháp huyn Bâo Yen. 

Diu 2. Quyêt djnh có hiu 1irc thi hành ké tü ngày 01 tháng 01 näm 2022; 
Quyêt dnh nay thay the Quyet djnh so 05/2016/QD-UBND ngày 29 tháng 6 näm 
2016 cüa Uy ban nhân dan huyn Bâo Yen; Quyet djnh so O1/2018/QD-UBNT) ngây 
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22 tháng 3 nm 2018 cüa Uy ban nhãn dan huyn Bâo Yen; Quyt djnh so 
02/2019/QD-UBND ngày 09 tháng 7 nàm 2019 cüa Uy ban nhãn dan huyn Bâo Yen. 

Diu 3. Chánh Vn phông Hi dông nhan dan và Uy ban nhân dan huyn; 
Truâng phông Ni vii; Tnräng Phông Tu pháp; Thu tnthng các co quan chuyên 
môn, dan vj sir nghip thuc huyn; Thu truing các Ca quan ngành d9c dóng trên 
dja bàn huyê., Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trân can cir quyêt djnh thi 
hành.I 

Noinhln: 
- Sâ Tu phap; 
- S&Ni vij; 
- IT Huyn üy; 
- TT HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Cng TTDT huyn; 
- Nhu Diêu 3; 
- Liru: VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HTJYNBAO  YEN Dôçlâ. - Tirdo - Hanh ,hüc 

Chfrc náng, nhim vii, quyn 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh s 

cña Uy ban nh  

pháp huyn Bão Yen 
UBND, ngày2 //2-/2O21 

áo Yen) 

Chirong I 
CH15'C NANG, NHIM VV,  QUYEN HN 

CUA PHONG TIY PHAP HUYN BAO YEN 

I3iu 1. Vj trI và chfrc nàng 

1. Phông Tu pháp là c quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan huyn, tham 
mi.ru, giüp Uy ban nhãn dan huyn thirc hin chüc nng quàn l nhà nixâc ye: cong 
tác xây dimg và thi hành pháp lut: theo dôi tInh hInh thi hành pháp lu.t: kiêm tra, 
xü l, rà soát, h thông hóa vn bàn quy phm pháp luat:  phô biên, giáo dic pháp 
lut; hôa giài a ca s&; trçi giüp pháp l; nuôi con nuôi; h tjch; chüng thrc; quãn I 
cong tác thi hành pháp lust  ye xü l vi phm hành chInh và các cong tác tu pháp 
khác theo quy djnh pháp lut. 

2. Phông Tu pháp Co tu each pháp than, có con du và tài khoãn riêng; chju 
sir chi d.o, quãn l ye to chirc, vj trI vic lam, biên chê cong chirc, ca câu ngich 
cong chIrc cüa Uy ban nhan dan huyn theo thãm quyên, dông thai chju s1r chi do, 
kiêm tra, thanh tra, huàng dn ye chuyên mon nghip vçi cUa B Tu pháp, S& Tii 
pháp. 

3. Trách nhim, ch d lam vic cüa Truang phông Tu pháp và các quy djnh 
khác không quy djnh tti quy djnh nay thirc hin theo quy djnh t,i Nghj djnh sO 
37/2014/ND-CP/ND-CP vàNghj djnh so 108/20201ND-CP. 

Diu 2. Nhim vçi và quyn hin 
1. TrInh Uy ban nhãii dan huyn ban hành ngh quy&, quyt djnh, quy hoch 

kê hoch phát triên trung hn và hang näm ye linh virc tu pháp thuc thâm quyên 
ban hành cüa Hi dông than dan và Uy ban nhân dan huyn: chuang trInh, bin 
pháp to chüc thixc hiên các nhim vi cãi cách hành chInh, cài cách tu ,pháp, xây 
dmg, hoàn thin pháp lut ye các lTnh c thue phm vi thâm quyên quyêt djnh cüa 
Hi dông nhân dan và Uy ban nhãn dan huyn trong lTnh vrc tu pháp; dir thào van 
bàn quy djnh c1i the chüc näng, nhim vi, quyên hn và Co CU to chac cüa Phông 
Tispháp. 

2. Trmnh Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn dir thão các van bàn v lTnh virc tu 
pháp thuc thãm quyên ban barth cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn. 

3. T chirc thirc hin các van ban quy phm pháp 1ut, chucing trinh, k hoach và 
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các van ban khác trong linh vtrc tu pháp sau khi dã duccc ctp có thm quyn phé duy. 

4. 

5. V xây drng van bàn quy phm pháp li4t: 

a) Ph& hçip xây dimg nghj quyt, quyt djnh thuc th.m quyn ban hành cüa 
Hi dông nhan dan, Uy ban than dan huyn do các ca quan chuyên mon khác thuc 
Uy han nhãn dan huyn chü trI xây dimg; 

b) Thm djnh dii tháo nghj quyt cüa Hi dng than dan, dir thào quyt djnh 
cUa Uy ban nhãn dan huyn theo quy djnh pháp li4t. 

6. V theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut: 

a) Xây dimg và trInh Uy ban nhân dan huyn ban hãnh và t chirc thiic hin 
Ké hoach theo dOi tInh hInh thi hãnh pháp 1ut trên dja bàn; 

b) Huâng dan, don dc, kim tra các Co quan chuyên mon thuc Uy ban nhan 
dan huyn và cong chüc chuyên mon thuc Uy ban than dan cap xã trong vic thirc 
hin cong tác theo dôi tInh hinh thi hành pháp 1ut ti dja phuong; 

c) Tng hcip, d xut vâi Uy ban nhãn dan huyn v vic xir 1 kt qua theo 
dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut: 

d) Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut trong lTnh vçc tu pháp thuc phm vi 
quàn 1 nhà nixâc cüa Uy ban nhân dan huyn. 

7. V kim tra van bàn quy phm pháp 1ut: 

a) Là d.0 mi giüp liJy ban nhân dan huyn tr kim tra van bàn do Uy han 
nhãn dan huyn ban hãnh; 

b) Giüp Chü tjch Uy ban than dan huyn kim tra van bàn cüa Hi dng nhãn 
dan và Uy ban nhân dan cap xä; trInh Chü tjch Uy ban nhân dan huyn quyêt djnh 
bin pháp xir 1 van bàn trái pháp li4t theo quy djnh; 

c) Kim tra, xü 1 di vâi các van bàn có chüa quy phm pháp 1ut do Hi 
dông nhãn dan hoc Uy ban than dan cap xâ ban hành nhi.rng không duqc ban hãnh 
bang hInh thüc nghj quyêtcüa Hi dông nhân dan hoc quyêt djnh cüa Uy ban nhân 
dan; van bàn do Chü tjch Uy ban than dan cap xã hoc chüc danh khác cap xà ban 
hãnh có chüa quy phrn pháp 1ut. 

8. V rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 1u.t: 

a) Là d.0 mi giüp Uy ban than dan, ChÜ tjch Uy ban nhân dan huyn t 
chüc thrc hin vic rà soát, h thông boa van bàn quy phm pháp 1ut cUa Hi dOng 
than dan và Uy ban th dan huyn theo quy djnh pháp li4t; 

b) Don dic, hurng dn, tng hçip kt qua ra soát, h tMng hóa van bàn chung 
cüa Hi dông than dan, Uy ban nhân dan huyn. 

9. V ph bin, giao diic pháp li4t và hôa giãi & co s&: 

a) Xây drng, trIth T.iJy ban than dan huyn ban hành chucing trinh, k hotch 
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ph bin, giáo diic pháp 1ut và t chüc thirc hin sau khi chrnng trinh, k hoch 
duçic ban hành; 

b) Theo dôi, hithng dn và kim tra cong tác ph bin giáo diic pháp 1ut ti 
dja phixang; dOn dOe, kiêm tra eác ca quan chuyên mOn trircthuc Uy ban nhãn dan 
huyn, ca quan, to chirc có lien quan và Uy ban nhân dan cap xã trong vic to chüc 
Ngày Pháp lu.t nirâc Cong hôa xâ hi chü nghia Vit Nam trén dja bàn; 

c) Thirc hin nhim v1i cüa ca quan thi.thng trrc Hi dng phi hqp ph bin, 
giáo dic pháp 1ut huyn; 

d) Xây dirng, quãn l di ngti báo cáo viên pháp 1ut, tuyên truyn viên pháp 
1ut theo quy djnh pháp 1i4t; 

d) Huâng dan vic xây dirng, quán l, khai thác tü sách pháp lu.t a cap xã 
và & các co quan, dcm vj khác trén dja bàn theo quy djnh pháp 1ut; 

e) T chüc trin khai thirc hin các quy djnh cüa pháp lust v hôa giãi & co s&. 

10. Giüp Uy ban nhân dan huyn thirc hin nhim vi v xây drng cp xã dt 
chuân tiêp cn pháp lut; là car quan thithng trrc cüa Hi dông dánh giá tiêp cn 
pháp lut. 

11. Thirc bin các nhim vi v trçi giñp pháp 1,2 theo quy djnh pháp 1ut. 

12. V quán l và däng k)' h tjch: 

a) Giüp Uy ban nhãn dan huyn chi dao,  kim tra, huâng dn vic t chirc thirc 
hin cOng tác dng k và quãn l h tjch trén djabàn; 

b) Giñp Uy ban nhân dan huyn thirc hin dang k h tjch theo quy djnh pháp 
lu.t; dê nghj Uy ban nhân dan huyn quyêt djnh thu hôi, hüy bO giây to h tjch do 
Uy ban than dan cap xã cap trái v&i qiiy djnh cüa pháp lu.t (tr1r truOng hçip kêt hon 
trái pháp lust); 

c) Giüp Uy ban nhãn dan huyn quàn l, cp nhat, khai thác car sO dt lieu h 
tjch và cap bàn sao trIch hic h tjch theo quy dnh; 

d) Quãn l, sir diing S h tjch, biu mu h tjch; luu trtr S h tjch, h so 
dng k) h tjch theo quy djnh pháp lut. 

13. Thirc hin nhim viii quán l v nuôi con nuôi theo quy djnh pháp 1u.t. 

14. V chüng thirc: 

a) Thrc hin chimg thc bàn sao giy, bàn sao din tü ti'r bàn chInh, chirng 
thirc ch1r k (bao gôm Ca cht k ngithi djch) và chi'rng thirc hçip dông, giao djch 
thuc tham quyên cüa Phông Tii pháp theo quy dji'th cUa pháp 1i4t; 

b) Quãn l, sü dimg S chüng thirc, kru trü S chirng th?c, h so chimg thrc 
theo quy dnh pháp 1i4t; 

c) Hi.r&ng din, kim tra v nghip vi di vOi cOng chüc Tii pháp - h tjch 
thuc Uy ban than dan cap xä trong vic chüng thirc bàn sao giây, bàn sao din tO 
tO ban chInh, chOng thrc chO k và chirng thirc hqp dông, giao djch: quán 1, sO 
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ding So chCrng thirc; luu trü so chi'rng thrc, ho si chcrng thirc thuc thm quyn cüa 
Uy ban nhn dan cap xã theo quy djnh pháp 1ut. 

15. V quán 1 cOng tác thi hành pháp 1ut v xü 1 vi phm hànhchInh: 

a) Giüp Uy ban nhân dan huyn th3-7 

b) eo dOi, don dc, kim tra và báo cáo cong tác thi hành pháp li4t v xü 1 vi 
phm hành chInh tti dja phi.xcmg; 

c) D xut 1.iJy ban nhn dan cp huyn kin nghj ca quan có thrn quyn 
nghiên cüu, xir 1 các quy djnh xü 1 vi phm hánh chInh không khá thi, không 
phü hcip vâi thirc tiên hoc chông chéo, mâu thun vâi nhau; 

d) Hu&ng dn nghip vi trong vic thirc hin pháp 1ut v xCr 1 vi phm 
hành chInh. 

16. Giüp Uy ban nhân dan huyn th%rc hin nhim vij, quyn han  v thi hành 
an dan sir, thi hành an hành chInh theo quy djnh pháp 1u.t và quy ché phôi hcip 
cOng tác giüa ca quan tu pháp và Co quan thi hành an dan s1r dja phuong do B Tu 
pháp ban hành. 

17. Giüp Uy ban than dan huyn t chirc tp hun, bM duoT1g chuyên môn, 
nghip vi quàn 1 nhà nuic ye cong tác tu pháp doi vi cong chCrc Tu pháp - h tjch 
cap x, các tO chüc và cá nhãn khác có lien quan theo quy djnh pháp 1ut. 

18. T chüt rng ding khoa hçc, cOng ngh; xây drng h thng thông tin, luu trCi 
phiic vi cOng tác quãn 1 nhà nuOc ye lTnh vrc thuc phm vi quãn 1 cüa Phông Tix pháp. 

19. 
thirc bin nhim vv duçic giao theo quy djnh cüa Uy ban than dan huyn và Sâ Tu pháp. 

20. Chü tn, phôi hçip vâi các co quan lien quan kiêm tra, tham gia thanh tra 
vic thrc hin pháp h4t trong các linh virc quãn 1 dôi vài tO chtirc, cá nhân trên dja 
bàn; giái quyêt khiêu nai,  to cáo; phông, chông tham nhOng, lang phi trong boat dng 
tix pháp trén dja bàn theo quy djnh pháp luat  và phãn cong cüa Uy ban nhân dan 
huyn. 

21. Quãn 1 t chüc b may, vj tn vic lam, biên ch cOng chüc, co cu ngch 
cOng chi'rc, thrc hin chê d tiên krong, chInh sách, chê d däi ng, khen thu&ng, k 
1ut, dào tao  và bôi duông ye chuyên mOn nghip v11 dOi vói cOng chirc thuc phm 
vi quail i cüa Phông Tu pháp theo quy djnh pháp 1ut, theo phân cOng cüa Uy ban 
nhân dan huyn. 

22. Quãn 1 và chju trách nhirn v tài san, tài chInh cüa Phông Tu pháp theo 
quy djnh pháp 1ut và phân cOng cüa Uy ban nhãn dan huyn. 

23. Thirc hin các nhim vii khác theo quy djnh pháp 1ut. 

Diu 3. Co cu t chfrc và biên ch 

1. Phông Tu pháp huyn có Tri.ràng phông, Phó tru&ng phông và cong chüc 
thirc hin cOng tác chuyên mon nghip viii; vic bô trI sü diing phãi theo dung tiêu 
chuãn, chüc danh cong chüc phü hcip vâi chuyên mon ngbip v11 và trên CO SY Dé an 



7 

vi trI vic lam duçic Uy ban nhãn dn tinh phê duyt và hu&ng dn cüa B quãn 1 
ngành, linh vtrc va các van bàn khác có lien quan. 

2. Biên ch cUaPhông Tix pháp trong tng biên ch cong chüc cüa Uy ban 
nhãn dan huyn duçic Uy ban nhn dan tinh giao. 

Chirong II 
TO CH15C THITC HIN 

Diu 4. Trithng phông Tu pháp huyn có trách nhim: 

1. T chirc thrc hin Quy djnh nay; ban hành van bàn phãn cong nhim vii 
cii th di vói TruOng phông, Phó trithng phông, cOng chirc cüa Phông Tu pháp. 

2. Quyt djnh ban hãnh Quy ch lam vic cüa Phông Tu pháp, ni quy co 
quan, các quy djnh khác có lien quan dam bão mQi hoat dng, diêu hành cüa Phông 
Tu pháp theo dung quy djnh cüa pháp .1u.t. 

Trong qua trInh thiic hin nu có vuàng mac, phát sinh cn phài diu chinh, 
Trueing phông Tu pháp phi hçip vài TruO'ng phông Ni vi1 trInh Uy ban nhân dan 
huyn xem xét, quy& djnh./. 
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