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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bìnhh Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

V/v đề nghị đăng tải và lấy ý 
kiến đối với dự thảo Quyết 
định sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp 

 

 
      
                          Kính gửi:  

                        - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
                                       - UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

                                             - Trung tâm Thông tin tỉnh. 
                                                     

Thực hiện Công văn số 2232/UBND-NCKSTTHC ngày 14 tháng 7 năm 
2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất việc chia tách phòng chuyên môn thuộc 
Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (Ban hành 
Quyết định thành lập Phòng Nghiệp vụ 3 trên cơ sở tách Phòng Nghiệp vụ 1), 
Phòng Nghiệp vụ 3 chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/8/2022. Như vậy, 
sau khi sắp xếp lại, tổ chức, bộ máy Sở Tư pháp đã có sự thay đổi so với trước 
đây, do đó cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp được quy định định tại Khoản 2 Điều 
3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, 
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận không còn 
phù hợp với thực tế hiện nay, do đó cần phải sửa đổi, bổ sung phù hợp.  

Theo Khoản b Mục 2, Công văn số 2232/UBND-NCKSTTHC, Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 
25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.  

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Sở Tư pháp đã soạn thảo dự thảo Quyết định 
sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết 
định số 25/2021/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Nội dung dự thảo 
Quyết định bổ sung thêm Phòng Nghiệp vụ 3 vào Khoản 2 Điều 3 của Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND để phù hợp với thực tế 
hiện nay của Sở Tư pháp. 

Theo quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 
Sở Tư pháp gửi dự thảo Quyết định đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan để tham gia góp ý kiến. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Thông tin – Văn 
phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử 



của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng Dự thảo) để các tổ chức, cá 
nhân tham gia góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp trước 
ngày 18/8/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và trình UBND 
tỉnh theo quy định. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở TP; 
- Văn phòng Sở TP; 
(thực hiện việc đăng tải trên trang web  
của Sở TP); 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở TP  
(để biết và góp ý); 
- Lưu: VT, Dũng. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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