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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021
của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng 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;
Căn cứ Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng
Tháp và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự;
Xét Tờ trình số 603/TTr-PTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Trưởng phòng
Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 của Phòng Tư pháp
(kèm Kế hoạch số 601/KH-PTP ngày 31/12/2020 của Phòng Tư pháp).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch
công tác đã được phê duyệt. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm, báo cáo kết
quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện và Sở Tư pháp theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện;
Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Huyện và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Đồng Tháp;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- UB MTTQVN và các Đoàn thể Huyện;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Lưu: VT, dtnM.
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