
 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 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 trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp trong quý III năm 2021. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp dự thảo Tờ trình 

và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Các dự thảo được căn cứ vào chỉ đạo, 

hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tư pháp tại  Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 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 số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Để các dự thảo được hoàn chỉnh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban 

hành theo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở, Ban 

ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp đối 

với các dự thảo nêu trên (Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định đính kèm 

Công văn này). 

Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn hồ sơ 

dự thảo Quyết định lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang trong thời hạn ít 
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An Giang, ngày  13 tháng 7 năm 2021 
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang 
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nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo 

quy định tại Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Văn bản góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành 

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

tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Sở Tư pháp (email 

dmtrung@angiang.gov.vn) chậm nhất đến ngày 23/7/2021 để tổng hợp và tổ 

chức thẩm định theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, Phó Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Cao Thanh Sơn 
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