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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 
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 Tư pháp và 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, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của 
UBND thành phố Tam Kỳ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố 
Tam Kỳ về Chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số    /KH-TP ngày 06 tháng 01 năm 2021 
của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ về triển khai thực hiện nhiệm vụ công 
tác Tư pháp năm 2021.

Điều 2. Trưởng Phòng Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả cho 
UBND thành phố và Sở Tư pháp.
 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 
trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 
phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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- Lưu: VT, TP. #ChuKyLanhDao
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