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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
09-12-2020- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HðND về ban hành mức thu phí
sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên ñịa
bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
21-12-2020- Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND ban hành mức tỷ lệ phần
trăm tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm trong Khu
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
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20-01-2021- Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ
công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày
09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
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21-01-2021- Quyết ñịnh số 02/2021/Qð-UBND về quy ñịnh bố trí số
lượng và chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức
phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
31-12-2020- Quyết ñịnh số 02/2020/QÐ-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân
dân Quận 5.
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18-01-2021- Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân Quận 5.

43

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
16-12-2020- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HDND về việc bãi bỏ văn bản
quy phạm pháp luật.

55

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
31-12-2020- Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND về bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật.

57

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
21-01-2021- Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư
pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ñược ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ngày
28/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2020/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ qui ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội
ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 4602/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình
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dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh; Báo cáo thẩm tra số 809/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Chấp thuận ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên ñịa bàn
thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
1. ðối tượng và phạm vi áp dụng:
a) ðối tượng nộp phí:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu,
hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực
cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ
chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ
Chí Minh)
b) Phạm vi áp dụng: Cảng biển trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thu phí:
Số TT
1

2
2.1

Hàng hóa

ðơn vị tính

Mức thu phí

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng
chuyển khẩu
Container 20ft

ñồng/cont

2.200.000

Container 40ft

ñồng/cont

4.400.000

Hàng lỏng, hàng rời không ñóng trong
container

ñồng/tấn

50.000

Hàng hóa xuất nhập khẩu
Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM
Container 20ft

ñồng/cont

500.000

Container 40ft

ñồng/cont

1.000.000

Hàng lỏng, hàng rời không ñóng trong
container

ñồng/tấn

30.000
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2.2
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Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM
Container 20ft

ñồng/cont

250.000

Container 40ft

ñồng/cont

500.000

Hàng lỏng, hàng rời không ñóng trong
container

ñồng/tấn

15.000

3. Trường hợp miễn thu phí:
Miễn thu phí ñối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc
phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ñể phục vụ ñảm bảo an sinh xã hội, khắc phục
hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.
4. Quản lý phí và sử dụng nguồn thu:
a) ðơn vị ñược giao nhiệm vụ thu phí:
Giao Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn ñơn vị ñể giao nhiệm vụ thu phí ñảm
bảo theo ñúng quy ñịnh pháp luật; sử dụng bộ máy hiện có của ñơn vị ñược chọn
kiêm thêm nhiệm vụ thu phí và hạn chế tối ña phát sinh chi phí cho bộ phận thu phí.
b) Hình thức thanh toán:
Không dùng tiền mặt, thanh toán qua hệ thống 24/7 của Hải quan thành phố.
c) Sử dụng nguồn thu:
Về số thu nộp vào ngân sách thành phố: Toàn bộ số thu phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh sau khi trừ chi
phí phục vụ công tác thu phí ñược nộp vào ngân sách Thành phố ñể quản lý và bố trí
sử dụng có mục tiêu cho ñầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên
ñịa bàn Thành phố.
Về tỷ lệ trích ñể lại số thu phục vụ cho công tác thu phí: Trong thời gian chưa có
số liệu dự toán thu, chi thực tế từ việc thu phí, giao Ủy ban nhân dân thành phố ñiều
hành việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tiền phí phục vụ công tác thu phí bảo
ñảm ñúng quy ñịnh của Luật Phí và Lệ phí và các văn bản hướng dẫn liên quan với
tổng số tiền trích ñể lại cho ñơn vị thu phí tối ña không quá 1,5% trên tổng số phí thu
ñược. Sau một năm thực hiện ðề án, Ủy ban nhân dân thành phố ñánh giá lại tình hình
thu phí và chi phí phục vụ công tác thu phí ñể xác ñịnh tỷ lệ trích ñể lại cho phù hợp
trình Hội ñồng nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.
Việc quản lý, sử dụng tiền phí ñược trích ñể lại phục vụ công tác thu phí bảo
ñảm ñúng quy ñịnh của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
d) ðăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí:
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Thực hiện theo quy ñịnh của Luật Phí và Lệ Phí; ðiều 3, Chương II Nghị ñịnh
số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật phí và lệ phí và các văn bản liên quan.
ñ) Công khai chế ñộ thu phí:
Thực hiện niêm yết công khai tại ñịa ñiểm thu và công khai trên trang thông tin
ñiện tử của các ñơn vị ñược giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức
thu và các văn bản quy ñịnh thu phí.
5. Thời gian thu phí: Từ 00 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:
1. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, ñảm bảo công khai, minh
bạch và kịp thời và ñồng bộ trên ñịa bàn thành phố; có giải pháp ñảm bảo thu ñúng,
thu ñủ và bố trí số thu phí thu ñược sau khi trích tỷ lệ ñể lại cho ñơn vị thu phí sử dụng
có mục tiêu cho ñầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên ñịa bàn
thành phố.
2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo nghiên cứu xây dựng mức thu phí ñối với
ñối tượng là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vận chuyển nội ñịa sử dụng kết
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh sớm trình Hội ñồng nhân dân thành phố quyết
ñịnh.
3. Trong quá trình thực hiện, có vấn ñề phát sinh cần ñiều chỉnh, Ủy ban nhân
dân thành phố báo cáo Hội ñồng nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Kỳ
họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 01 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2020/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm
trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính
phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước trong Khu Kinh
tế, Khu Công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt
nước trong Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao;
Thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố tại
Thông báo số 831/TB-VP ngày 18 tháng 11 năm 2020;
Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4342/TTr-QLG-STC ngày 14
tháng 7 năm 2020 và Công văn số 7822/STC-QLG ngày 08 tháng 12 năm 2020; ý
kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 2230/STP-VP ngày 14 tháng 5 năm
2020 và Công văn số 5602/STP-VB ngày 01 tháng 12 năm 2020.
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi áp dụng
Quyết ñịnh này quy ñịnh về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả
tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1.Tổ chức, cá nhân ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm trong
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
ðiều 3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm
Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm trong Khu Công
nghệ cao Thành phố ñược quy ñịnh như sau:
1. Mục ñích sử dụng ñất thuê là kinh doanh thương mại, dịch vụ: mức tỷ lệ %
tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm là một phẩy ba phần trăm (1,3%).
2. Mục ñích sử dụng ñất thuê là sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không
bao gồm ñất sử dụng vào mục ñích kinh doanh thương mại, dịch vụ); ñất công cộng
có mục ñích kinh doanh: mức tỷ lệ % tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm là một
phần trăm (1%).
ðiều 4. Hiệu lực thi hành
1.Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2020.
2.Các hồ sơ thuê ñất phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 ñến ngày Quyết
ñịnh này có hiệu lực ñược áp dụng quy ñịnh về tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê
ñất trả tiền hàng năm tại Quyết ñịnh này
3. Quyết ñịnh này thay thế các Quyết ñịnh:
a) Quyết ñịnh số 5754/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân
dân thành phố về một số cơ chế, chính sách thu hút ñầu tư vào Khu Công nghệ cao
thành phố.
b) Quyết ñịnh số 1719/Qð-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân
dân thành phố về bổ sung ðiều 2 Quyết ñịnh số 5754/Qð-UBND ngày 28 tháng 12
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năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số cơ chế, chính sách thu hút ñầu
tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Quyết ñịnh số 3907/Qð-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành mức giá thuê ñất hàng năm áp dụng từ ngày 09 tháng 4
năm 2018 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trong Khu công nghệ cao Thành phố Hồ
Chí Minh.
ðiều 6. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Trưởng Ban
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, Cục
Trưởng Cục Thuế Thành phố và cá nhân, tổ chức thuê ñất trong Khu Công nghệ cao
Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:19:34 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước và
bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007
của Ủy ban nhân dân Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 124/2011/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11
tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý ñầu tư phát triển ñô thị;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày
11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
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Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn thực hiện bảo ñảm cấp nước an toàn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15
tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm quyền
quyết ñịnh giá tiêu thụ nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực nông
thôn;
Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về quy ñịnh việc xác ñịnh và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu
vực lấy nước sinh hoạt;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 13700/TTr-SXD-HTKT
ngày 27 tháng 11 năm 2020 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số
5228/STP-VB ngày 09 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày
09 tháng 02 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ
công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 1 như sau:
“ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh này quy ñịnh về các hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp, sử dụng nước
và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; quyền và nghĩa
vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia ñình có hoạt ñộng liên quan ñến cung cấp, sử dụng
nước và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 như sau:
“ðiều 2. ðối tượng áp dụng:
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia ñình trong nước; tổ
chức, cá nhân nước ngoài có hoạt ñộng liên quan ñến cung cấp, sử dụng nước và bảo
vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.”
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3. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 như sau:
“ðiều 3. Trách nhiệm của ñơn vị cấp nước:
1. Bảo ñảm cung cấp nguồn nước sạch liên tục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật về chất lượng do Nhà nước quy ñịnh, bảo ñảm áp lực nước cung cấp qua ñồng
hồ ño nước khách hàng ño ñược tại ñồng hồ vào giờ cao ñiểm sử dụng nước với mức
tối thiểu là 0,4 bar (4 mét), trừ trường hợp bị sự cố phải ñóng van cô lập ñường ống
hoặc nhà máy ngưng bơm ñể sửa chữa, khắc phục sự cố.
Các trường hợp ñiều chỉnh công nghệ xử lý nước của nhà máy nước, ñơn vị cấp
nước phải thông báo cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng trước khi ñưa
vào áp dụng.
ðơn vị cấp nước phải tổ chức lực lượng giám sát, thường xuyên theo dõi, ghi
nhận thông tin tình hình chất lượng, áp lực nước trên toàn mạng cấp nước thuộc ñơn
vị quản lý ñể kịp thời phát hiện sự cố và tổ chức lực lượng xử lý, bảo ñảm yêu cầu sử
dụng nước của khách hàng.
a) Trường hợp phát hiện hoặc có thông báo của khách hàng về nước cung cấp
không ñảm bảo chất lượng sử dụng (nước ñục hoặc bị nhiễm bẩn), ñơn vị cấp nước
có trách nhiệm tổ chức ngay việc kiểm tra, lập biên bản ñánh giá xác nhận sự việc, tổ
chức khắc phục kịp thời trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc phát hiện hoặc nhận ñược
thông báo của khách hàng về sự việc.
Trường hợp không thể khắc phục kịp thời trong thời hạn nêu trên, ñơn vị cấp
nước phải có biện pháp tạm cung cấp nước sạch cho khách hàng bảo ñảm nhu cầu sử
dụng tối thiểu. Sau khi khắc phục xong sự cố, ñơn vị cấp nước phải lập biên bản có
chữ ký của khách hàng sử dụng nước xác nhận việc khắc phục ñã hoàn tất.
Khối lượng nước tính theo chỉ số ñồng hồ từ lúc khách hàng phát hiện thông báo
sự cố cho ñơn vị cấp nước ñến lúc ñơn vị cấp nước lập biên bản khắc phục xong, ñơn
vị cấp nước không ñược tính vào hóa ñơn tiêu thụ cho khách hàng. ðơn vị cấp nước
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sự việc xảy ra gây ảnh hưởng ñến sức khỏe
của khách hàng sử dụng nước.
b) Trường hợp phát hiện hoặc có thông báo của khách hàng về áp lực ño ñược
tại ñồng hồ vào giờ cao ñiểm dùng nước nhỏ hơn 0,4 bar, ñơn vị cấp nước phải tổ
chức khảo sát, ñánh giá, khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ lúc phát hiện hoặc nhận
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ñược thông báo của khách hàng về sự việc. Trong trường hợp áp lực nước sụt giảm
kéo dài, ñơn vị cấp nước phải lập kế hoạch cấp nước bổ sung ñể bảo ñảm nguồn nước
tiêu dùng ổn ñịnh cho khách hàng.
2. Quản lý, khai thác, cải tạo và sửa chữa toàn bộ mạng lưới cấp nước do ñơn vị
quản lý.
3. Chủ ñộng phối hợp với các cơ quan chức năng, với Ủy ban nhân dân quận huyện, phường - xã ñể bảo vệ sự an toàn tuyệt ñối các công trình cấp nước kể cả các
khu vực và hành lang an toàn các công trình cấp nước do ñơn vị quản lý, có biện
pháp phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố trên hệ thống cấp nước.
4. Công khai các quy ñịnh thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện chi tiết kể cả
các khoản phí, lệ phí liên quan ñến công tác lắp ñặt ñồng hồ ño nước, nâng hạ, di dời
ñồng hồ ño nước và quy trình thực hiện sửa chữa sự cố, quy trình vận hành của mạng
lưới cấp nước tại trụ sở ñơn vị cấp nước.
5. Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước phủ kín mạng lưới cấp
nước trong khu vực thực hiện dịch vụ cấp nước.
6. Bảo quản ñồng hồ ño nước và các chì niêm phong, ñảm bảo ñiều kiện ñể ñồng
hồ ño nước hoạt ñộng bình thường, theo dõi tình trạng hoạt ñộng của ñồng hồ ño
nước, tình hình nước cung cấp và sử dụng nước (về chất lượng, áp lực, lượng nước
tiêu thụ) nếu ñồng hồ lắp ñặt ở ngoài khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước.
7. Ghi nhận chỉ số nước sử dụng thông qua ñồng hồ ño nước của khách hàng
trong kỳ hóa ñơn không quá 32 ngày giữa 2 lần ñọc số liên tiếp.
8. Tiếp nhận tất cả các yêu cầu của khách hàng sử dụng nước (có biên nhận hoặc
ghi nhận thời ñiểm tiếp nhận cụ thể) và ghi rõ thời gian phản hồi cụ thể cho khách
hàng sử dụng nước kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu.
9. ðơn vị cấp nước bán buôn và ñơn vị cấp nước bán lẻ có trách nhiệm căn cứ
giá nước ñược Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ñể xác ñịnh giá bán buôn nước
sạch hợp lý, ñảm bảo lợi ích cho các bên có liên quan và phù hợp với giá nước của
Thành phố.
4. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 4 như sau:
“ðiều 4. Trách nhiệm của khách hàng:
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1. Sử dụng nước tiết kiệm, ñúng mục ñích ñã thỏa thuận trong hợp ñồng cung
cấp và sử dụng nước và Quy ñịnh này.
2. Bảo quản ñồng hồ ño nước và các chì niêm phong, ñảm bảo ñiều kiện ñể
ñồng hồ ño nước hoạt ñộng bình thường nếu ñồng hồ ño nước lắp ñặt trong khu vực
quản lý của khách hàng, kịp thời thông báo cho ñơn vị cấp nước khi phát hiện các
trường hợp bất thường xảy ra ñể yêu cầu xử lý, giải quyết.
3. Bảo vệ các công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp
nước, không gây trở ngại cho việc quản lý và khai thác ñường ống nước; chấp hành
chủ trương, chính sách di dời, giải phóng mặt bằng ñể xây dựng, phát triển công trình
cấp nước.
4. Thanh toán kịp thời và ñầy ñủ các chi phí cung cấp nước theo hóa ñơn tiền
nước của ñơn vị cấp nước, thanh toán ñầy ñủ các chi phí dịch vụ theo yêu cầu của
khách hàng như: nâng cao, hạ thấp, dời, ñổi cỡ ñồng hồ nước.
5. Khách hàng chịu trách nhiệm về hệ thống cấp nước bên trong công trình, phía
sau thủy lượng kế nếu nằm trong khu vực quản lý của khách hàng. Trong trường hợp
ñể xảy ra sự cố gây thất thoát nước, khách hàng vẫn phải thanh toán tiền cho lượng
nước thất thoát này.
6. Tạo ñiều kiện ñể ñơn vị cấp nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo
quy ñịnh này.”
5. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 như sau:
“ðiều 6. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. “ðơn vị cấp nước”: là tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các
hoạt ñộng khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn nước sạch và bán lẻ nước sạch.
2. “Khách hàng” và “Khách hàng sử dụng nước”: là tổ chức, cá nhân và hộ gia
ñình mua nước của ñơn vị cấp nước.
3. “Nước sạch”: là nước ñã qua xử lý có chất lượng bảo ñảm, ñáp ứng yêu cầu
sử dụng.
4. “ðường ống nước”: là ñường ống dẫn nước ñang sử dụng.
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5. “Mạng lưới cấp nước”: là hệ thống ñường ống truyền dẫn nước sạch từ nơi
sản xuất ñến nơi tiêu thụ, bao gồm mạng cấp I, mạng cấp II, mạng cấp III và các công
trình phụ trợ có liên quan.
6. “Mạng cấp I ”: là hệ thống ñường ống chính có chức năng vận chuyển nước
tới các khu vực của vùng phục vụ cấp nước và tới các khách hàng sử dụng nước lớn.
7. “Mạng cấp II”: là hệ thống ñường ống nối có chức năng ñiều hòa lưu lượng
cho các tuyến ống chính và bảo ñảm sự làm việc an toàn của hệ thống cấp nước.
8. “Mạng cấp III”: là hệ thống các ñường ống phân phối lấy nước từ các ñường
ống chính và ống nối dẫn nước tới các khách hàng sử dụng nước.
9.“Công trình phụ trợ”: là các công trình hỗ trợ cho việc quản lý, vận hành, bảo
dưỡng, sửa chữa ñối với hệ thống cấp nước như sân, ñường, nhà, xưởng, tường rào,
trạm biến áp, các loại hố van, hộp ñồng hồ, trụ nước chữa cháy…
10.“Trộm cắp nước”: là hành vi lấy nước trái phép không qua ñồng hồ ño nước,
tác ñộng nhằm làm sai lệch chỉ số ño ñếm của ñồng hồ và các thiết bị khác có liên
quan ñến ño, ñếm nước, cố ý hoặc thông ñồng ghi sai chỉ số ñồng hồ và các hành vi
lấy nước gian lận khác.
11.“Ống nhánh (ống ngánh)”: là ñường ống nước nối từ ống cái vào ñồng hồ ño
nước.
12.“ðường ống nước thô”: là ñường ống dẫn nước chưa qua quá trình xử lý.
13.“ðường ống truyền tải nước sạch”: là ñường ống dẫn nước ñã qua quá trình
xử lý, tính từ nhà máy nước ñến ñầu mạng lưới ñường ống phân phối nước.
14.“Hệ thống cấp nước”: là các công trình thu nước, trạm bơm, nhà máy và
mạng lưới cấp nước.
15. “Vùng phục vụ cấp nước”: là khu vực có ranh giới xác ñịnh mà ñơn vị cấp
nước có nghĩa vụ cung cấp nước sạch cho các ñối tượng sử dụng nước trong khu vực
ñó.
16.“ðồng hồ ño nước”: là phương tiện ñể ño lượng nước tiêu thụ tính bằng mét
khối (m3), ñược kiểm ñịnh, còn hiệu lực, lắp ñặt tại một nhà ở, nhà máy, xí nghiệp
theo hợp ñồng của ñơn vị cấp nước với khách hàng.
17.“Trạm bơm nước thô”: là nơi vận hành trực tiếp, lấy nước từ nguồn nước
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mặt, nước ngầm, ñể cung cấp cho quá trình xử lý thành nước sạch.
18.“Nhà máy xử lý nước”: là nơi tiếp nhận nguồn nước thô ñể xử lý thành nước
sạch cung cấp vào mạng lưới.
19.“Khu vực xử lý nước”: là khu vực xử lý nước thô thành nước sạch.
20.“Giếng nước ngầm”: là giếng khoan khai thác nước dưới ñất.
21.“Thủy ñài”, “Hồ chứa nước”: là nơi chứa nước sạch ñể phân phối cho mạng
lưới cấp nước.
22.“Trạm xử lý nước ngầm”: là nơi vận hành lấy nước từ các giếng nước ngầm
ñể xử lý thành nước sạch theo tiêu chuẩn quy ñịnh nhằm cung cấp cho mạng lưới
cấp nước.
23.“Trạm tăng áp”: là nơi vận hành nhằm tăng áp lực nước sạch cung cấp cho
những khu vực có áp lực nước yếu hoặc thiếu.
24.“Tháp cắt áp”: là nơi khống chế áp lực nước tối ña ñầu mạng lưới ñể bảo vệ
an toàn mạng lưới cấp nước, phòng chống trường hợp áp lực nước trên mạng lưới
tăng ñột ngột.
25.“Bar”: là ñơn vị tính của ñồng hồ ño áp lực, tương ñương với cột nước cao
10 mét (tính từ vị trí ñặt ñồng hồ ño áp lực).
26.“Hầm van”: là nơi chứa các van xả gió, van xả bùn, van trên ñường ống, van
lấy nước và các thiết bị, phụ tùng quản lý mạng.
27. “Phương pháp giả ñịnh”: là phương pháp tính trung bình cộng lượng nước
khách hàng ñã sử dụng trong ba kỳ hóa ñơn liền trước ñó.
28.“Kỳ hóa ñơn”: là sự ghi nhận giữa lần ñọc số này với lần ñọc số trước ñó ñể
thanh toán tiền nước, khoảng cách giữa 2 lần ñọc số không quá 32 ngày.
29.“ðiểm ñấu nối”: là ñiểm ngay sát chỉ giới sử dụng ñất hoặc chân tường rào
công trình của khách hàng sử dụng nước.
30. “Hợp ñồng dịch vụ cấp nước”: là văn bản pháp lý ñược ký kết giữa ñơn vị
cấp nước với khách hàng sử dụng nước.”
31. “Nhu cầu sử dụng tối thiểu”: là nhu cầu sử dụng nước tối thiểu của từng cá
nhân trong khu vực xảy ra sự cố gián ñoạn cấp nước ñược Ủy ban nhân dân Thành
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phố thông qua trong kế hoạch cấp nước an toàn của Thành phố.
32. “ðơn vị cấp nước bán buôn”: là ñơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước
sạch cho một ñơn vị cấp nước khác ñể phân phối, bán trực tiếp ñến khách hàng sử
dụng nước.
33. “ðơn vị cấp nước bán lẻ”: là ñơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước sạch
trực tiếp ñến khách hàng sử dụng nước.
6. Sửa ñổi ðiều 9 như sau:
“ðiều 9. Chi phí lắp ñặt ñồng hồ ño nước:
1. ðơn vị cấp nước phải thiết lập các ñiểm ñấu nối vào mạng lưới cấp nước cho
mỗi khách hàng sử dụng nước; các ñiểm ñấu nối phải ñặt ngay sát chỉ giới sử dụng
ñất hoặc chân tường rào công trình của khách hàng sử dụng nước trong ñiều kiện cho
phép.
2. ðiểm lắp ñặt ñồng hồ ño nước ñược thỏa thuận bằng biên bản giữa ñơn vị cấp
nước và khách hàng sử dụng nước có thể xác ñịnh trước, trùng hoặc sau ñiểm ñấu nối
của khách hàng sử dụng nước vào mạng lưới cấp nước, bảo ñảm thuận tiện cho việc
lắp ñặt, quản lý, kiểm tra ghi thu của ñơn vị cấp nước và bảo vệ ñồng hồ nước.
3. ðơn vị cấp nước có trách nhiệm ñầu tư ñồng bộ ñến ñiểm ñấu nối với các
khách hàng sử dụng nước bao gồm cả ñồng hồ ño nước. Trường hợp ñồng hồ ño
nước ñược lắp ñặt sau ñiểm ñấu nối ñã ñược xác ñịnh thì chi phí vật tư, lắp ñặt từ
ñiểm ñấu nối ñến ñiểm lắp ñặt ñồng hồ ño nước do khách hàng sử dụng nước chi trả
sau khi ñã có thoả thuận với ñơn vị cấp nước.”
7. Sửa ñổi ðiều 12 như sau:
“ðiều 12. Cung cấp nước phòng cháy chữa cháy
Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 182/2006/Qð-UB ngày 25 tháng 12
năm 2006 về ban hành quy ñịnh về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10
tháng 4 năm 2009 của Liên Bộ Công an, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc cấp
nước phòng cháy chữa cháy tại ñô thị và khu công nghiệp.”
8. Sửa ñổi ðiều 13 như sau:
“ðiều 13. Tạm ngừng, ngừng dịch vụ cấp nước
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1. Tạm ngừng dịch vụ cấp nước: ðơn vị cấp nước tạm ngừng dịch vụ cấp nước
trong trường hợp:
a) Khách hàng sử dụng nước yêu cầu ñơn vị cấp nước tạm ngừng cung cấp dịch
vụ cấp nước trong một thời gian nhất ñịnh nhưng không chấm dứt Hợp ñồng dịch vụ
cấp nước.
b) Trường hợp tạm ngừng cung cấp nước trong phạm vi tối thiểu 1 phường, xã
vì lý do sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước theo kế hoạch hằng năm với thời gian
ngưng nước tối ña không quá 08 giờ (từ 22h hôm trước ñến 06h hôm sau): ñơn vị cấp
nước phải gửi thông tin kế hoạch tạm ngừng cung cấp nước ñến Ủy ban nhân dân
phường liên quan, Ủy ban nhân dân quận liên quan, Sở Xây dựng trước 10 ngày làm
việc, thông báo cho khách hàng trước 72 giờ trên các phương tiện thông tin ñại chúng
hoặc trong kỳ hóa ñơn trước ñó ñể có kế hoạch dự trữ nước phù hợp.
c) Trường hợp tạm ngừng cung cấp nước trên diện rộng (từ 2 quận-huyện trở
lên) vì lý do sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước theo kế hoạch hằng năm: ñơn vị cấp
nước phải gửi thông tin kế hoạch tạm ngừng cung cấp nước ñến Ủy ban nhân dân
phường liên quan, Ủy ban nhân dân quận liên quan, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân
Thành phố trước 15 ngày làm việc, thông báo cho khách hàng trước 72 giờ trên các
phương tiện thông tin ñại chúng hoặc trong kỳ hóa ñơn trước ñó ñể có kế hoạch dự
trữ nước phù hợp.
d) Xử lý sự cố trên mạng lưới cấp nước: ñơn vị cấp nước phải xây dựng phương
án dự phòng sẵn sàng cung cấp nước tạm thời cho khách hàng sử dụng nước trong
suốt thời gian xử lý sự cố.
e) Trong mọi trường hợp tạm ngưng cung cấp nước, ñơn vị cấp nước chịu trách
nhiệm ñảm bảo việc cung cấp nước liên tục cho khách hàng thiết yếu như bệnh viện,
trường học, các cơ quan ngoại giao, cơ quan nhà nước trong phạm vi ảnh hưởng, báo
cáo Sở Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết.
f) Thực hiện theo Quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Ngừng dịch vụ cấp nước từ phía ñơn vị cấp nước:
a) ðối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia ñình sử dụng nước cho mục ñích
sinh hoạt:
- ðơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ ñiểm ñấu nối nếu khách
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hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy
ñịnh của Hợp ñồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo ñến khách
hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước;
- Nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do
khách quan ñã ñược thông báo trước cho ñơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc
ngừng dịch vụ cấp nước sẽ ñược thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc
ngừng dịch vụ cấp nước.
b) ðối với các khách hàng sử dụng nước khác:
ðơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ ñiểm ñấu nối nếu khách hàng
sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy ñịnh
của Hợp ñồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo ñến
khách hàng sử dụng nước và chính quyền ñịa phương về việc ngừng dịch vụ cấp
nước.
3. Ngừng dịch vụ cấp nước từ phía khách hàng sử dụng nước:
Khách hàng sử dụng nước khi không còn nhu cầu sử dụng nước thông báo cho
ñơn vị cấp nước ngừng dịch vụ cấp nước và lập thủ tục chấm dứt Hợp ñồng dịch vụ
cấp nước. ðơn vị cấp nước chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bít hủy danh bộ
theo quy ñịnh.”
9. Bổ sung, ñiều chỉnh Khoản 3 ðiều 14 như sau:
“3. Khách hàng phải thường xuyên theo dõi chỉ số ñang có trên ñồng hồ ño
nước, kịp thời thông báo ñến ñơn vị cấp nước yêu cầu kiểm tra, xử lý, khi phát hiện
lượng nước sử dụng trong kỳ tăng giảm không bình thường. ðơn vị cấp nước kiểm
tra tình trạng ñồng hồ, chì niêm phong trong quá trình ghi số ñồng hồ ño nước.”
10. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 15 như sau:
“ðiều 15. Thay ñồng hồ ño nước:
1. ðơn vị cấp nước công khai các thông tin chi tiết ñể ñánh giá các trường hợp
liên quan ñến việc xác ñịnh lỗi hoặc không phải lỗi của khách hàng sử dụng nước,
báo cáo Sở Xây dựng ñịnh kỳ hằng năm ñể cập nhật.
2. Trường hợp ñồng hồ ño nước bị mất hoặc hư hỏng do lỗi của khách hàng, ñơn
vị cấp nước thay ñồng hồ ño nước khác, toàn bộ chi phí thay thế ñồng hồ ño nước do
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khách hàng thanh toán theo ñơn giá ñược ñơn vị cấp nước công bố ñầu mỗi quý trên
các phương tiện thông tin ñại chúng.
3. Trường hợp ñồng hồ ño nước bị hư hỏng mà không phải do lỗi của khách
hàng hoặc chì niêm phong bị ñứt, khách hàng phải thông báo cho ñơn vị cấp nước
biết ñể tiến hành kiểm tra, bấm chì hoặc thay ñồng hồ ño nước khác. ðơn vị cấp nước
có trách nhiệm thay ñổi cỡ ñồng hồ ño nước cho phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, lượng
nước tiêu thụ thực tế của khách hàng nhằm ñảm bảo tính chính xác của ñồng hồ ño
nước.
4. ðơn vị cấp nước có trách nhiệm thay ñồng hồ ño nước miễn phí khi ñồng hồ
ño nước ñó không ñọc ñược chỉ số, ngưng hoạt ñộng, kính mờ, có dấu hiệu chạy
không chính xác không do lỗi khách hàng hoặc ñến kỳ hạn phải thay kiểm ñịnh, tùy
thuộc vào từng cỡ loại ñồng hồ ño nước ñược thỏa thuận lắp ñặt trong hợp ñồng dịch
vụ cấp nước và theo quy ñịnh của Nhà nước.
5. Trường hợp ñồng hồ ño nước ñược tạm ngưng theo yêu cầu khách hàng quá
12 tháng khi khách hàng có yêu cầu sử dụng nước trở lại: ñơn vị cấp nước thay ñồng
hồ ño nước khác, toàn bộ chi phí thay thế ñồng hồ ño nước do khách hàng thanh toán
theo ñơn giá ñược ñơn vị cấp nước công bố ñầu mỗi quý trên các phương tiện thông
tin ñại chúng.
6. Khách hàng sử dụng nước phải tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể ñơn vị cấp
nước thực hiện thay ñồng hồ ño nước trong các trường hợp ñược quy ñịnh nêu trên.”
11. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 29 như sau:
“ðiều 29. Thanh toán tiền sử dụng nước
1. Khách hàng sử dụng nước phải thanh toán ñủ và ñúng thời hạn số tiền nước
ghi trong hóa ñơn cho ñơn vị cấp nước. Phương thức, hình thức và ñịa ñiểm thanh
toán do hai bên thỏa thuận trong Hợp ñồng dịch vụ cấp nước.
2. Khách hàng sử dụng nước chậm trả tiền nước quá 1 tháng so với thời hạn
thanh toán ñược quy ñịnh trong Hợp ñồng dịch vụ cấp nước thì phải trả cả tiền lãi của
khoản tiền chậm trả cho ñơn vị cấp nước.
3. ðơn vị cấp nước thu thừa tiền nước phải hoàn trả cho khách hàng sử dụng
nước khoản tiền thu thừa bao gồm cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa nếu thời ñiểm
hoàn trả sau một tháng so với thời ñiểm ñã thu thừa tiền nước.

CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 01-3-2021

21

4. Lãi suất của số tiền chậm trả hoặc thu thừa do các bên thỏa thuận trong Hợp
ñồng dịch vụ nhưng không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà ñơn
vị cấp nước có tài khoản ghi trong Hợp ñồng dịch vụ cấp nước tại thời ñiểm thanh
toán.
5. Khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu ñơn vị cấp nước xem xét lại số
tiền nước phải thanh toán. Khi nhận ñược yêu cầu của khách hàng sử dụng nước, ñơn
vị cấp nước có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trường hợp
không ñồng ý với cách giải quyết của ñơn vị cấp nước, khách hàng sử dụng nước có
thể ñề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức việc hòa giải. Trong trường hợp
không ñề nghị hòa giải hoặc hòa giải không thành, khách hàng sử dụng nước có
quyền khởi kiện tại tòa án theo quy ñịnh của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong thời
gian chờ giải quyết, khách hàng sử dụng nước vẫn phải thanh toán tiền nước và ñơn
vị cấp nước không ñược ngừng dịch vụ cấp nước.”
12. Sửa ñổi ðiều 30 như sau:
“ðiều 30. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công
trình khai thác nước mặt
1. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình
khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, rạch ñể cấp cho sinh hoạt bao gồm phạm vi
hành lang bảo vệ nguồn nước ñối với sông, suối, kênh, rạch mà công trình ñó khai
thác và vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình ñược quy
ñịnh như sau:
a) Trường hợp công trình khai thác nước với quy mô trên 100m3/ngày ñêm ñến
dưới 50.000m3/ngày ñêm, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
không nhỏ hơn:
- 1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu ñối với khu vực miền núi;
- 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu ñối với khu vực ñồng bằng,
trung du.
b) Trường hợp công trình khai thác nước với quy mô từ 50.000m3/ngày ñêm trở
lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn:
- 1.500m về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu ñối với khu vực miền núi;
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- 1.000m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu ñối với khu vực ñồng bằng,
trung du.
2. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình
khai thác nước mặt từ hồ chứa ñể cấp cho sinh hoạt ñược tính từ vị trí khai thác nước
của công trình và quy ñịnh như sau:
a) Không nhỏ hơn 1.500m ñối với trường hợp công trình khai thác nước từ hồ
chứa trên sông, suối và không vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ
chứa;
b) Toàn bộ khu vực lòng hồ ñối với trường hợp công trình khai thác nước từ hồ
chứa khác với quy ñịnh tại ðiểm a Khoản này.”
13. Sửa ñổi ðiều 31 như sau:
“ðiều 31. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công
trình khai thác nước dưới ñất
1. ðối với công trình khai thác nước dưới ñất ñể cấp cho sinh hoạt có quy mô
trên 10m3/ngày ñêm ñến dưới 3.000m3/ngày ñêm, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu
vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn 20 m tính từ miệng giếng.
2. ðối với công trình khai thác nước dưới ñất ñể cấp cho sinh hoạt có quy mô từ
3.000m3/ngày ñêm trở lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
không nhỏ hơn 30m tính từ miệng giếng.”
14. Sửa ñổi ðiều 42 như sau:
“ðiều 42. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan thông tin ñại
chúng ñể phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện quy ñịnh của Ủy ban nhân dân Thành
phố về bảo vệ công trình cấp nước.
2. Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà
nước về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn Thành
phố.
3. Chủ trì việc hướng dẫn các cấp, các ngành, các ñơn vị cấp nước thực hiện quy
ñịnh này. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác ñảm bảo nguồn
nước cung cấp cho nhân dân Thành phố và bảo vệ công trình cấp nước.”
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ðiều 2. Bổ sung một số ñiều Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày 09 tháng
02 năm 2007 về ban hành Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình
cấp nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
1. Bổ sung ðiều 51 như sau:
“ðiều 51. Chuyển giao, khai thác công trình cấp nước:
a) ðối với các công trình cấp nước ñã hoàn thành thì chủ ñầu tư ñược khai thác
hoặc chuyển giao cho bên tiếp nhận quản lý, vận hành theo các mục tiêu ban ñầu của
dự án.
Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và phải bảo hành ñối với
công trình chuyển giao theo quy ñịnh của pháp luật. ðối với công trình ñã qua sử
dụng, trước khi chuyển giao phải tiến hành ñánh giá chất lượng, giá trị và hoàn thành
các công tác bảo trì cần thiết.
b) ðối với các công trình cấp nước không chuyển giao hoặc chưa chuyển giao
thì chủ ñầu tư có trách nhiệm quản lý và ñảm bảo chất lượng vận hành.
c) Bên nhận chuyển giao có trách nhiệm quản lý khai thác công trình theo ñúng
công năng, có trách nhiệm bảo trì công trình theo các quy ñịnh của pháp luật về xây
dựng.
ðối với các công trình mà bên nhận chuyển giao ñã ñược xác ñịnh trong nội
dung dự án thì bên nhận chuyển giao có quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý chất
lượng và nghiệm thu công trình trong suốt quá trình xây dựng cho ñến khi hoàn thành
bàn giao ñưa vào sử dụng.
d) Thủ tục chuyển giao công trình ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật,
có kèm theo hồ sơ hoàn công và bản quyết toán ñầu tư xây dựng công trình.”
2. Bổ sung ðiều 52 như sau:
“ðiều 52. ðơn vị cấp nước và vùng phục vụ cấp nước trên ñịa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh
1. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết ñịnh vùng phục vụ cấp nước trên ñịa bàn
Thành phố. Vùng phục vụ cấp nước ñược ñiều chỉnh khi có quyết ñịnh ñiều chỉnh của
Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với
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Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức lựa chọn ñơn vị cấp nước.”
3. Bổ sung ðiều 53 như sau:
“ðiều 53. Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước
Sở Xây dựng là cơ quan ñược Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền ký kết thỏa
thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với ñơn vị cấp nước.”
4. Bổ sung ðiều 54 như sau:
“ðiều 54. Hợp ñồng dịch vụ cấp nước
Hợp ñồng dịch vụ cấp nước ñược thực hiện theo các quy ñịnh tại ðiều 44, ðiều
45, ðiều 46, ðiều 47, ðiều 48, ðiều 49, ðiều 50 Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày
11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.”
ðiều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ
trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện,
Tổng Giám ñốc/Giám ñốc các ñơn vị cấp nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:19:55 +07:00
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QUYẾT ðỊNH
Về quy ñịnh bố trí số lượng và chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức
phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
trong giai ñoạn 2019 - 2021;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLðTB&XH ngày 27
tháng 5 năm 2010 của Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã;
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Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội
vụ ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và
người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3995/TTr-SNV ngày 22
tháng 9 năm 2020, ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tài chính tại Công văn số 7355/STC-NS
ngày 27 tháng 11 năm 2019 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số
1856/STP-VB ngày 17 tháng 4 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Về số lượng và thẩm quyền tuyển dụng, ñiều ñộng, biệt phái công
chức phường, xã, thị trấn
1. Số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn ñược bố trí theo quy ñịnh về
phân loại ñơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, cụ
thể:
a) Loại 1: Tối ña 23 người;
b) Loại 2: Tối ña 21 người;
c) Loại 3: Tối ña 19 người.
2. ðối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an là công an chính quy thì số
lượng cán bộ, công chức quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này giảm ñi 01 người. Các
phường bố trí Trưởng Công an là công an chính quy ñược giữ nguyên số lượng cán
bộ, công chức theo phân loại ñơn vị hành chính quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
34/2019/Nð-CP của Chính phủ.
3. Số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn quy ñịnh tại khoản 1 ðiều
này ñã bao gồm cả cán bộ, công chức ñược luân chuyển, ñiều ñộng, biệt phái về công
tác tại phường, xã, thị trấn. Riêng trường hợp luân chuyển về ñảm nhiệm chức vụ Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thì ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số
08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều
ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
4. Căn cứ Quyết ñịnh này và quy ñịnh về số lượng cán bộ, công chức phân loại
ñơn vị hành chính phường, xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban
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nhân dân quận, huyện quyết ñịnh tuyển dụng, phân công, ñiều ñộng, luân chuyển và
bố trí người ñảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã theo quy ñịnh tại khoản 3
ðiều 9 Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
ðiều 2. Về bố trí số lượng người ñảm nhiệm các chức danh công chức
1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng phường, xã, thị trấn, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí số lượng người ñảm nhiệm các chức danh công
chức ñảm bảo nguyên tắc mỗi chức danh phải có công chức phụ trách.
2. Mỗi chức danh công chức quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 3 Nghị ñịnh số
92/2009/Nð-CP của Chính phủ ñược bố trí 01 người ñảm nhiệm.
3. Sau khi ñã bố trí ñủ số lượng theo các chức danh công chức quy ñịnh tại
khoản 2 ðiều này, số lượng còn lại bố trí cho các chức danh: ðịa chính - xây dựng ñô thị và môi trường (ñối với phường, thị trấn) hoặc ðịa chính - nông nghiệp - xây
dựng và môi trường (ñối với xã); Tư pháp - hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Văn hóa
- xã hội và Tài chính - kế toán nhưng phải bảo ñảm mỗi chức danh bố trí không quá
03 người ñảm nhiệm. Số công chức sau khi bố trí và ssố cán bộ không vượt quá tổng
số cán bộ, công chức cấp xã ñược bố trí theo quy ñịnh tại ðiều 1.
4. Những chức danh công chức có từ 02 người ñảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi
hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 9
Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
ðiều 3. Về chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn
1. Cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn ñược xếp lương theo quy ñịnh tại ðiều
5 Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP, ðiều 2 Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính
phủ. Về thực hiện nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy ñịnh tại
ðiều 6, ðiều 8 Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP của Chính phủ.
2. Phụ cấp chức vụ lãnh ñạo: cán bộ phường, xã, thị trấn ñược hưởng phụ cấp chức
vụ lãnh ñạo theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP của Chính phủ và
khoản 1 ðiều 6 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLðTB&XH của Bộ
Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn kiêm
nhiệm chức danh mà giảm ñược 01 người trong số lượng quy ñịnh tối ña tại khoản 1
ðiều 1, kể từ ngày ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh việc kiêm nhiệm thì ñược
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Nghị ñịnh số
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34/2010/Nð-CP của Chính phủ.
4. Cán bộ phường, xã, thị trấn là người ñang hưởng chế ñộ hưu trí hoặc trợ cấp
mất sức lao ñộng, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao ñộng hiện hưởng, hàng
tháng ñược hưởng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 2 Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP
của Chính phủ.
5. Cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và Trưởng các ñoàn thể phường, xã, thị trấn ñược hưởng khoản trợ cấp trách
nhiệm 50.000 ñồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện trong ñịnh mức kinh phí
theo chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính
của phường, xã, thị trấn.
6. Trường hợp cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp lại ñơn vị hành chính theo
quy ñịnh tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội hoặc dôi dư theo số lượng quy ñịnh về số lượng cán bộ,
công chức cấp xã tại Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ ñược giải quyết
chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014
của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị ñịnh số 113/2018/Nð-CP ngày
31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
108/2014/Nð-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HðND ngày 07
tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân Thành phố về chế ñộ hỗ trợ thêm ñối với
cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính
trị, Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP của Chính phủ. Nguồn chi trả do ngân sách nhà
nước chi trả từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố và ngân sách quận,
huyện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nội phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết
ñịnh này.
2. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí hàng
năm từ ngân sách thành phố phân bổ cho Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy
ñịnh.
3. Hàng năm, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố
(thông qua Sở Nội vụ) về số lượng, bố trí, giải quyết chế ñộ, chính sách các chức
danh cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn.
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ðiều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
2. Trường hợp các phường thực hiện ñề án sắp xếp các ñơn vị hành chính theo
Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải ñảm bảo
chậm nhất 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp
xếp ñối với từng ñơn vị hành chính có hiệu lực sẽ bố trí ñúng số lượng cán bộ, công
chức theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này. Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các quận báo cáo và trình Ủy ban nhân dân Thành phố về lộ trình thực hiện sắp
xếp, giải quyết chính sách ñối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp lại.
3. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 60/2010/Qð-UBND ngày 31 tháng 8
năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận,
huyện quyết ñịnh số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không
chuyên trách phường, xã, thị trấn.
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng Sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:20:03 +07:00
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QUẬN 5
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Số: 02/2020/QÐ-UBND

Quận 5, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ÐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính
quyền ñịa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/NÐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TT-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
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trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2016/QÐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận; Quyết ñịnh số 26/2019/QÐUBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
việc bãi bỏ văn bản; Quyết ñịnh số 20/2020/QÐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020
của Ủy ban nhân dân Thành phố sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế (mẫu) về
tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện - quận ban
hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2016/QÐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân Thành phố;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1426/TTr-NV ngày 28 tháng
12 năm 2020 và ý kiến của Trưởng Phòng Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số
1805/BC-TP ngày 01 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ÐỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2021
và thay thế Quyết ñịnh số 02/2010/QÐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân Quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp
Quận 5.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các ñơn vị liên quan và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Huy
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QUY CHẾ
Về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2020/QÐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Vị trí:
Phòng Tư pháp Quận 5 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5
(sau ñây gọi tắt là Phòng Tư pháp); Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu
và tài khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công
chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu
sự chỉ ñạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp
Thành phố.
2. Chức năng:
Phòng Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận
quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp
luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa
giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp
lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư
pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
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ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn
thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trong lĩnh vực tư pháp.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp
thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch
trong lĩnh vực tư pháp sau khi ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp tại
các phường theo quy ñịnh pháp luật.
5. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp xây dựng quyết ñịnh thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân
dân quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận chủ trì xây
dựng.
b) Thẩm ñịnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban
hành của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; góp ý dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân quận theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ ñạo
của Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
6. Công tác tư vấn pháp luật:
a) Thực hiện tư vấn pháp luật theo chỉ ñạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận.
b) Thực hiện tư vấn pháp luật theo ñề nghị của các phòng, ban chuyên môn
thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường ñối với những vụ việc liên quan ñến chức năng,
nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp.
7. Công tác theo dõi thi hành pháp luật:
a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân quận ban hành và tổ chức thực hiện Kế
hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn.
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b) Hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân quận và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường trong việc thực
hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn quận.
c) Tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận về việc xử lý kết quả theo dõi tình
hình thi hành pháp luật.
d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận.
8. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công
tác kiểm tra, xử lý văn bản:
a) Là ñầu mối, giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân
dân quận ban hành. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, lập hồ sơ kiểm
tra văn bản và báo cáo ngay kết quả kiểm tra văn bản với cơ quan, người ñã ban hành
văn bản ñó ñể xem xét, xử lý theo quy ñịnh.
b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường ban hành; văn bản có chứa quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân phường ban hành nhưng
không ñược ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản do Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc chức danh khác ở phường ban hành, có chứa quy
phạm pháp luật. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, lập kết luận kiểm
tra, gửi cơ quan, người ñã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo quy ñịnh của pháp
luật. Kết luận kiểm tra văn bản phải ñược gửi ñến Chủ tịch Hội ñồng nhân dân
phường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nơi có văn bản ñược kiểm tra, phát
hiện dấu hiệu trái pháp luật ñể chỉ ñạo, tổ chức việc xử lý văn bản, ñồng thời ñược
gửi cho công chức Tư pháp - Hộ tịch nơi có văn bản ñược kiểm tra.
Trường hợp cơ quan, người ñã ban hành văn bản không xử lý văn bản trái pháp
luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả kiểm tra, xử lý văn bản,
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý theo quy ñịnh tại ðiều 120 Nghị ñịnh
số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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c) Quyết ñịnh thành lập ðoàn kiểm tra văn bản theo ñịa bàn tại cơ quan ban
hành văn bản khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng ñến kinh tế
- xã hội, nếu thấy cần thiết.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác về kiểm tra, xử lý văn bản theo quy ñịnh pháp
luật.
9. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân quận và các cơ quan
liên quan lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân, Hội
ñồng nhân dân quận có nội dung ñiều chỉnh những vấn ñề thuộc chức năng, nhiệm vụ
quản lý nhà nước của Phòng Tư pháp.
b) ðôn ñốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận. Trả lời bằng văn bản về kết quả rà
soát văn bản theo ñề nghị của cơ quan, ñơn vị rà soát cấp quận; trong ñó nêu rõ nội
dung nhất trí, nội dung không nhất trí và lý do hoặc ý kiến khác.
c) Lập Sổ theo dõi văn bản ñược rà soát theo mẫu quy ñịnh.
d) Chủ trì giúp Ủy ban nhân dân quận xây dựng và làm ñầu mối tổ chức thực
hiện kế hoạch hệ thống hóa; kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản của các cơ
quan, ñơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản cấp quận ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận xem xét, công bố.
ñ) Tổng hợp báo cáo hằng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của Ủy
ban nhân dân phường ñể báo cáo Ủy ban nhân dân quận. Xây dựng báo cáo hằng năm
về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban
hành.
e) Phối hợp, cung cấp danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân quận ban hành về Sở Tư pháp ñể thực hiện việc cập nhật Cơ sở
dữ liệu quốc gia về pháp luật, ñồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản theo
thẩm quyền.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác về rà soát, hệ thống hóa theo quy ñịnh pháp luật.
10. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
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a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận ban hành chương trình, kế hoạch
phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch
ñược ban hành.
b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại ñịa
phương; ñôn ñốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân
quận, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ
chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên ñịa bàn.
c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật quận.
d) Xây dựng, quản lý ñội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật theo quy ñịnh của pháp luật.
ñ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường và ở
các cơ quan, ñơn vị khác trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.
e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
11. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan ñến hương ước, quy ước của tổ
dân phố theo quy ñịnh.
12. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường tiếp
cận pháp luật theo quy ñịnh.
13. Công tác quản lý và ñăng ký hộ tịch:
a) Chỉ ñạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác ñăng ký và quản lý hộ tịch
trên ñịa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và ñăng ký hộ tịch cho công chức
Tư pháp - Hộ tịch phường.
b) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện ñăng ký hộ tịch theo quy ñịnh của pháp
luật; ñề nghị Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ
tịch do Ủy ban nhân dân phường cấp trái với quy ñịnh của pháp luật (trừ trường hợp
kết hôn trái pháp luật).
c) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử và cấp bản sao trích
lục hộ tịch theo quy ñịnh.
d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ ñăng
ký hộ tịch theo quy ñịnh pháp luật.
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14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy ñịnh của pháp luật.
15. Công tác chứng thực:
a) Giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, thanh
tra hoạt ñộng chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực, văn bản chứng thực; có biện pháp
chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực theo quy ñịnh. Tổ chức
tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của pháp luật về chứng thực.
b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp ñồng, giao dịch ñã ñược chứng
thực; chứng thực việc sửa ñổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, ñánh
máy, in hợp ñồng, giao dịch ñã ñược chứng thực trước ñây theo quy ñịnh.
16. Thực hiện, tham mưu thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy ñịnh
của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn, triển khai thi
hành.
17. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy ñịnh của pháp luật.
18. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
a) Giúp Ủy ban nhân dân quận theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra và báo cáo công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại ñịa phương.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ñề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy ñịnh xử lý vi phạm hành
chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với
nhau.
c) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của
ñịa phương.
d) Kiểm tra tính pháp lý ñối với hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính ñưa vào trường giáo dưỡng, ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và ñưa vào cơ sở
cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh.
19. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân
sự, hành chính theo quy ñịnh của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan
tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự ñịa phương do Bộ Tư pháp ban hành.
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20. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về
công tác tư pháp ñối với công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, các tổ chức và cá nhân
khác có liên quan theo quy ñịnh của pháp luật.
21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ
phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình
hình thực hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở
Tư pháp.
23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc
thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý ñối với tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn;
giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt ñộng tư
pháp trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân
quận.
24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế ñộ tiền lương, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với công chức thuộc phạm vi
quản lý của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân
quận.
25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy ñịnh
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.
26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy
ñịnh của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Tổ chức bộ máy
1. Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các công
chức khác.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ
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hoạt ñộng của Phòng; chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của công
chức Tư pháp - Hộ tịch phường trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số
mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ
ñược phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng
phòng ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban
nhân dân Thành phố ban hành và theo quy ñịnh của pháp luật.
d) Việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực
hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp và ñặc ñiểm tình hình cụ
thể của ñơn vị, trình ñộ, năng lực cán bộ, Phòng Tư pháp ñược tổ chức thành các bộ
phận gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc trên
các mặt công tác của Phòng.
ðiều 4. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
quyết ñịnh trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân Thành phố
giao cho quận hằng năm.
2. Việc bố trí công tác ñối với công chức của Phòng Tư pháp phải căn cứ vào vị
trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy ñịnh và ñảm
bảo ñủ lực lượng ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñược giao.
3. Tùy theo quy mô hoạt ñộng, tính chất công việc và nhân sự cụ thể của ñịa
phương, Ủy ban nhân dân quận có thể bố trí công chức phụ trách riêng từng lĩnh vực
hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.
Chương IV
CHẾ ÐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 5. Chế ñộ làm việc
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1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách
những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác
ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết công
việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược thực hiện
nhưng công chức ñó phải báo cáo Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách.
ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu
ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên
môn của Phòng.
ðiều 7. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Sở Tư pháp.
Phòng Tư pháp chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ
của Sở Tư pháp, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu
của Giám ñốc Sở Tư pháp.
2. ðối với Ủy ban nhân dân quận.

CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 01-3-2021

41

Phòng Tư pháp chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ
công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo
và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách
và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác ñã
ñược phân công.
ðịnh kỳ, báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và
ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc
lĩnh vực liên quan.
3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận.
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức năng,
nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo hoàn
thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp phòng
Tư pháp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng Tư pháp tập hợp các ý kiến và
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh.
4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, các
ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề
thuộc chức năng của Phòng Tư pháp, Trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc
trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền.
5. ðối với Ủy ban nhân dân phường:
a) Phối hợp, hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các
nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
b) Hướng dẫn, kiểm tra công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, cán bộ phường về
chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do quản lý.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
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ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân
Quận 5 có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách
nhiệm, chức danh công chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng
không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ñể thi
hành.
ðiều 9. Trưởng Phòng Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Tư pháp sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ban hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì nghiên
cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và
sửa ñổi quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Huy

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:20:14 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 5

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/Qð-UBND

Quận 5, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn
cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 122/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ quy ñịnh về xét tặng danh hiệu "gia ñình văn hóa", "thôn văn hóa", "làng văn
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hóa", "ấp văn hóa", "bản văn hóa", "tổ dân phố văn hóa";
Căn cứ Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm
2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5 tại Tờ trình số
106/TTr-VHTT ngày 07 tháng 8 năm 2020; ý kiến của Phòng Tư pháp Quận 5 tại Báo
cáo thẩm ñịnh số 573/BC-TP ngày 28 tháng 4 năm 2020 và ñề nghị của Trưởng
Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1277/TTr-NV ngày 25 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2021.
Thay thế Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân Quận 5 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa
và Thông tin Quận 5.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan có liên
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quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Huy
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 5

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01 /2021/Qð-UBND
ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
ðiều 1. Vị trí
Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân Quận 5 (sau ñây gọi tắt là Phòng Văn hóa và Thông tin).
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản;
chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 5, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm
tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở
Thông tin và Truyền thông.
ðiều 2. Chức năng
Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân Quận 5 quản lý nhà nước về văn hóa; gia ñình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng
cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền
hình; thông tin cơ sở; thông tin ñối ngoại và hạ tầng thông tin; xây dựng, thực hiện
hương ước, quy ước cộng ñồng. ðồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn
theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 5 và theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; kế hoạch dài hạn,
05 (năm) năm và hàng năm về phát triển văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch,
quảng cáo, thông tin và truyền thông trên ñịa bàn; ñề án, chương trình phát triển văn
hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản
lý nhà nước ñược giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 dự thảo các văn bản quản lý Nhà
nước về lĩnh vực văn hóa, gia ñình, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và
truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, ñề
án, chương trình ñã ñược phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt ñộng phát triển sự nghiệp văn hóa, gia ñình, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt ñộng văn hóa, thể
dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia ñình; thông tin, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu
giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 triển khai thực hiện Quyết
ñịnh số 22/2018/Qð-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về
xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
5. Hướng dẫn các tổ chức, ñơn vị và nhân dân trên ñịa bàn Quận 5 thực hiện
phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân
ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ở cơ sở; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và
danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch,
môi trường du lịch, khu du lịch, ñiểm du lịch trên ñịa bàn.
6. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 thẩm ñịnh, ñăng ký, cấp các loại giấy phép
thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy ñịnh của pháp luật và theo
phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 5.
7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa và Trung
tâm Thể dục Thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt ñộng dịch vụ văn hóa,
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thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, các ñiểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản
lý của Phòng trên ñịa bàn.
8. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 quản lý nhà nước ñối với tổ chức kinh tế tập thể,
kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt ñộng các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt
ñộng trên ñịa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng
cáo, thông tin và truyền thông theo quy ñịnh của pháp luật.
9. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 quản lý nhà nước ñối với mạng lưới phát
thanh, truyền thanh cơ sở.
10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an
ninh thông tin trong các hoạt ñộng bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ
thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.
11. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy
ước của cộng ñồng dân cư (khu phố, tổ dân phố, ...); hướng dẫn Ủy ban nhân dân
phường, công chức Văn hóa - Xã hội về xây dựng, thực hiện quy ước của khu phố, tổ
dân phố bảo ñảm ñúng quy ñịnh và phù hợp với ñiều kiện thực tế của ñịa phương.
12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên ñịa bàn Quận 5 theo sự phân công của Ủy ban
nhân dân Quận 5.
13. Tổ chức hoạt ñộng thông tin cơ sở, thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn theo
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông.
15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực
văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ñối với các chức danh
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các
tổ chức, ñơn vị và cá nhân trên ñịa bàn Quận 5 thực hiện pháp luật về các lĩnh vực
bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh,
quảng cáo, báo chí, xuất bản.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành
pháp luật về hoạt ñộng văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên ñịa
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bàn Quận 5; giải quyết ñơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia
ñình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức thực
hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý các ñại lý bưu chính, viễn
thông, Internet trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.
17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân Quận 5 và Sở quản lý
ngành, lĩnh vực.
18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế ñộ tiền lương, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với công chức thuộc phạm
vi quản lý theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận
5.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy ñịnh
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 5.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 5, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Quận 5 giao hoặc theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 4. Tổ chức bộ máy
Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng
phòng.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Quận 5 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng;
b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược phân công. Khi Trưởng
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy nhiệm ñiều hành các
hoạt ñộng của Phòng;
c) Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm,
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cho từ chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Quận 5 quyết ñịnh, ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi hoạt ñộng và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính của Quận 5 ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác ñối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình ñộ, năng
lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin chủ
trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy ñịnh
của pháp luật bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ ñược giao, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Chương IV
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 6. Chế ñộ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành chung các hoạt ñộng của Phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực
công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh
trên lĩnh vực ñược phân công phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên
giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó
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ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách
biết.
ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu
ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên
môn của Phòng.
ðiều 8. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám
ñốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.
2. ðối với Hội ñồng nhân dân Quận 5
Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm báo cáo công tác, giải trình
trước Hội ñồng nhân dân Quận 5 khi ñược yêu cầu.
3. ðối với Ủy ban nhân dân Quận 5
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của
Ủy ban nhân dân Quận 5 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ
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tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân
Quận 5 về những mặt công tác ñã ñược phân công và giải trình trước Ủy ban nhân
dân Quận 5, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối khi ñược yêu cầu;
Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 5 về nội
dung công tác của Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn
trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các
ban ngành, ñoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của Quận 5
Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam quận, phường và các ñoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
ñược giao.
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận có yêu cầu, kiến
nghị các vấn ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày,
giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm
quyền và có thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp theo quy ñịnh.
5. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 5, nhằm ñảm
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 5. Trong
trường hợp Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu
chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng
Văn hóa và Thông tin tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5
xem xét, quyết ñịnh.
6. ðối với các ñơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục
Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5
Phòng Văn hóa và Thông tin tạo ñiều kiện ñể các ñơn vị sự nghiệp liên quan
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ñồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 5 thực
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch,
thông tin và truyền thông; kiểm tra, kịp thời phát hiện và ñề xuất xử lý những vi
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phạm pháp luật trên lĩnh vực ñược giao.
Các ñơn vị sự nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa
và Thông tin trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 5 xây dựng kế hoạch, báo
cáo kết quả hoạt ñộng của lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao.
7. ðối với Ủy ban nhân dân phường
Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp ñỡ về
nghiệp vụ ngành ñể Ủy ban nhân dân phường chỉ ñạo thực hiện tốt nhiệm vụ ñược
giao;
Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân phường
kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa, gia ñình, thể dục, thể thao, du lịch,
thông tin và truyền thông tại ñịa phương. Phối hợp với các tổ chức, chính quyền,
ñoàn thể nhân dân xây dựng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn
hóa”; xây dựng gia ñình văn hóa, khu phố văn hóa, ñơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý
tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, ñiểm du lịch trên ñịa bàn.
8. ðối với các ñơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan ñến
chức năng quản lý trên ñịa bàn Quận 5
Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực quản
lý nhà nước của Phòng phụ trách;
ðối với các ñơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương,
thành phố trú ñóng và hoạt ñộng trên ñịa bàn Quận 5, Phòng Văn hóa và Thông tin
giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các
lĩnh vực thuộc chức năng ñối với các ñơn vị này theo quy ñịnh.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 9. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tham mưu xây
dựng, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức
danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, không
trái với các nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành.
ðiều 10. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa
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và Thông tin sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ban hành. Trong quá trình
thực hiện nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền, Trưởng Phòng Văn hoá và
Thông tin có trách nhiệm báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết
hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Huy

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:20:32 +07:00
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-UBND

Quận 7, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
(Ngày 16 tháng 12 năm 2020)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2020 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét Tờ trình số 4869/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân quận; Báo cáo thẩm tra số 212/BC-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ban
Pháp chế Hội ñồng nhân dân Quận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận ban hành do không
còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 07/2001/NQ-HðND ngày 11/5/2001 về nhiệm vụ quốc phòng
năm 2001 và những năm tiếp theo (ñược thông qua tại kỳ họp lần thứ VI, Hội ñồng
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nhân dân khóa II; có hiệu lực từ ngày 11/5/2001).
2. Nghị quyết số 04/2008/NQ-HðND ngày 23/01/2008 về quy hoạch sử dụng
ñất 5 năm (2006-2010) và ñịnh hướng sử dụng ñất ñến năm 2020 của Quận 7 TPHCM (ñược thông qua tại kỳ họp lần thứ XII, Hội ñồng nhân dân khóa III; có hiệu
lực từ ngày 30/01/2008).
ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân quận triển khai thực hiện nghị
quyết này theo quy ñịnh của pháp luật; các Ban Hội ñồng nhân dân quận, các ðại
biểu Hội ñồng nhân dân quận có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
ðiều 3. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện niêm
yết công khai Nghị quyết này tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và trên trang thông tin
ñiện tử Quận 7 ngay sau khi Nghị quyết này ñược Chủ tịch Hội ñồng nhân dân quận
ký chứng thực.
Nghị quyết này ñươc Hội ñồng nhân dân Quận 7 khóa IV, kỳ họp thứ Mười bốn
thong qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lức thi hành kể từ ngày 24 tháng 12
năm 2020.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Xuân

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:20:40 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2020/Qð-UBND

Bình Tân, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý, ròa soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 194/Qð-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quyết ñịnh công bố kết quả hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 2385/TTr-NV ngày
04 tháng 12 năm 2020 và ý kiến thẩm ñịnh của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo
cáo số 261/BC-TP ngày 16 tháng 12 năm 2020.
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật sau ñây:
Quyết ñịnh số 08/2012/Qð-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa
bàn quận Bình Tân.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021.
ðiều 3 Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có
liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Nhựt

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 19.04.2022 11:20:49 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NHÀ BÈ

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/Qð-UBND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ñược
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND
ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2020;
Căn cứ Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng
5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
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về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh về kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp
huyện ñối với hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường
giáo dưỡng, ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế
(mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2016/Qð-UBND ngày 05 tháng 4 năm
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-PTP ngày 06
tháng 8 năm 2020; Báo cáo thẩm ñịnh số 45/BC-PTP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của
Phòng Tư pháp; ý kiến góp ý của Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân Huyện tại Công văn số 88 /VP ngày 17 tháng 7 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ñược ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân
huyện Nhà Bè:
1. Khoản 8 ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“8. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về
công tác kiểm tra, xử lý văn bản:
a) Là ñầu mối, giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân
dân huyện ban hành. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, lập hồ sơ kiểm
tra văn bản và báo cáo ngay kết quả kiểm tra văn bản với cơ quan, người ñã ban hành
văn bản ñó ñể xem xét, xử lý theo quy ñịnh.
b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ban hành; văn bản có chứa quy
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phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ban hành
nhưng không ñược ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc chức danh khác ở xã, thị trấn ban hành, có
chứa quy phạm pháp luật. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, lập kết
luận kiểm tra, gửi cơ quan, người ñã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo quy ñịnh
của pháp luật. Kết luận kiểm tra văn bản phải ñược gửi ñến Chủ tịch Hội ñồng nhân
dân xã, thị trấn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có văn bản ñược kiểm
tra, phát hiện dấu hiệu trái pháp luật ñể chỉ ñạo, tổ chức việc xử lý văn bản, ñồng thời
ñược gửi cho công chức Tư pháp - Hộ tịch nơi có văn bản ñược kiểm tra.
Trường hợp cơ quan, người ñã ban hành văn bản không xử lý văn bản trái pháp
luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả kiểm tra, xử lý văn bản,
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy ñịnh tại ðiều 120 Nghị ñịnh
số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
c) Quyết ñịnh thành lập ðoàn kiểm tra văn bản theo ñịa bàn tại cơ quan ban
hành văn bản khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng ñến kinh tế
- xã hội, nếu thấy cần thiết.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác về kiểm tra, xử lý văn bản theo quy ñịnh pháp
luật”.
2. Khoản 9 ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“9. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân huyện và các cơ quan
liên quan lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân, Hội
ñồng nhân dân huyện có nội dung ñiều chỉnh những vấn ñề thuộc chức năng, nhiệm
vụ quản lý nhà nước của Phòng Tư pháp.
b) ðôn ñốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Trả lời bằng văn bản về kết quả rà
soát văn bản theo ñề nghị của cơ quan, ñơn vị rà soát cấp huyện; trong ñó nêu rõ nội
dung nhất trí, nội dung không nhất trí và lý do hoặc ý kiến khác.
c) Lập Sổ theo dõi văn bản ñược rà soát theo mẫu quy ñịnh.
d) Chủ trì giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và làm ñầu mối tổ chức thực
hiện kế hoạch hệ thống hóa; kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản của các cơ
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quan, ñơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản cấp huyện ñể trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện xem xét, công bố.
ñ) Tổng hợp báo cáo hằng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của Ủy
ban nhân dân xã, thị trấn ñể báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Xây dựng báo cáo hằng
năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
ban hành.
e) Phối hợp, cung cấp danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành về Sở Tư pháp ñể thực hiện việc cập nhật Cơ
sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, ñồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản
theo thẩm quyền.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác về rà soát, hệ thống hóa theo quy ñịnh pháp
luật”.
3. Khoản 12 ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“12. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan ñến hương ước, quy ước của ấp,
tổ dân phố theo quy ñịnh”.
4. Khoản 16 ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“16. Công tác chứng thực
a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra,
thanh tra hoạt ñộng chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực, văn bản chứng thực; có biện
pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực theo quy ñịnh.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của pháp luật về chứng thực.
b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp ñồng, giao dịch ñã ñược chứng
thực; chứng thực việc sửa ñổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép,
ñánh máy, in hợp ñồng, giao dịch ñã ñược chứng thực trước ñây theo quy ñịnh”.
5. Khoản 17 ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“17. Thực hiện, tham mưu thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy
ñịnh của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn, triển khai
thi hành”.
6. Khoản 19 ðiều 2 ñược bổ sung như sau:
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“19. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
ñ) Kiểm tra tính pháp lý ñối với hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính ñưa vào trường giáo dưỡng, ñưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và ñưa vào cơ sở
cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh.”
ðiều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân huyện Nhà Bè:
1. Bãi bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại khoản 2 ðiều 1.
2. Bãi bỏ khoản 10 ðiều 2.
ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện
Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành thuộc
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này.
ðiều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2021./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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