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ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH LONG AN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                           
  Số:        /2020/QĐ-UBND                     Long  An, ngày         tháng  01  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi một số quy định tại Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 
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 và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn 
bản số 1033/SNV-TCBCCCVC ngày 22/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 2 Quyết định số 
33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An, cụ thể như 
sau:

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 
thành: “Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên 
quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước 
của ấp, khu phố theo quy định pháp luật.”.
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Lý do: Nội dung này không còn phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 
ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 
ước.

2. Bãi bỏ điểm a, khoản 16 Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 
22/6/2018 của UBND tỉnh.

Lý do: Nội dung này không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, đôn đốc và 
kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020. Các nội dung 
khác tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh vẫn 
còn giá trị pháp lý để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám 
đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành 
quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp; 
- Cục KSTTHC - VPCP;  
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng THKSTTHC;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-07T08:38:21+0700
	Long An
	Nguyễn Văn Hòa<vanhoa@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-08T09:57:59+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-08T09:58:08+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-08T09:58:22+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




