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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTP
ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp
thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Bình
Phước về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư
pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, UBND thị
xã Phước Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP
ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BTP đến công
chức, viên chức và người lao động Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch
về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan
tư pháp địa phương.
- Kịp thời củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp
địa phương theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cơ cấu tổ chức của
Phòng Tư pháp theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
gọi tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ).
2. Yêu cầu
- Xác định các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Thông tư số
07/2020/TT-BTP.
- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong
quá trình tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Quán triệt triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP
- Đơn vị chủ trì: UBND thị xã.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2021.
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2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ
quan tư pháp địa phương theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP,
Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ
- Đơn vị chủ trì: UBND thị xã.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ -Lao động, Thương binh và xã hội, Văn phòng
Cấp ủy -HĐND&UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Tỉnh ủy sơ kết Quyết định số 999-QĐ/TU ngày
10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017
của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
3. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Phòng Tư
pháp
- Đơn vị chủ trì: UBND thị xã.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu
ngạch công chức gửi Phòng Nội vụ -LĐ,TB&XH thẩm định, trình UBND thị xã phê
duyệt theo quy định.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các Thông tư
hướng dẫn về định mức biên chế, định mức số lượng người làm việc và vị trí việc
làm công chức, viên chức thuộc ngành Tư pháp.
4. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP
- Đơn vị chủ trì: UBND thị xã.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm (lồng ghép trong Báo cáo công tác Tư pháp
năm).
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTP
- Đơn vị chủ trì: UBND thị xã.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: theo hướng dẫn của Bộ tư pháp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
- Tổ chức và thực hiện kế hoạch này một cách phù hợp và hiệu quả. Tham mưu
UBND thị xã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Tư pháp sau khi Tỉnh ủy sơ kết Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018
của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban
chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kịp thời,
tham mưu đề xuất những nhiệm vụ cần ưu tiên để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt
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điểm trong từng thời gian cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả. Định
kỳ hàng năm báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch về UBND thị xã.
- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên phối hợp với các đơn vị có
liên quan để tạo ra sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm
vụ, mục tiêu đề ra.
2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã
Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị mình.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế
hoạch này./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

CHỦ TỊCH

- TTTU, TT.HĐND thị xã;
- CT, PCT- UBND thị xã;
- LĐVP,CVK;
- Phòng Tư pháp;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã;
- Lưu: VT;

Phạm Thụy Luân

