70

CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 15-01-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYET ĐỊNH
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
Cần cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 nâm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành vân bàn quy phạm, pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5;
Căn cứ Nghị định số 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 20ỉ 7 của Chinh
phủ sửa đoi, bô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;

Cân củ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của
ủy ban nhân dân huyện Hóc Mồn ban hành Quy chề Tồ chức và hoạt động của
Phòng Tu pháp huyện Hốc Môn;
Theo đề nghị của Trưởĩĩg Phòng Tư pháp huyện tại Cóng văn sổ 440/TP
ngày 07 tháng 12 năm 2017 và Trưởng Phòng Nội vụ huyền tại Tờ trình sổ
2ỉ34/TTr-NV ngay ỉ ỉ tháng ỉ2 năm 2017.
'

QUYẾT ĐỊNH:
Điền 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều cửa Quy chế Tổ chức và hoạt động cùa
Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn ban hành theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 5 năm 2017 cùa Uy ban nhãn dân huyện Hóc Môn như sau:
1 „ Sửa đổi Khoản 2 Diều 1:

"2. Chức năng:
Phòng Tư pháp huyện thực biện chứo nẫng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân
huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi
hành pháp luật; kiểm tra, xử ìý vãn bản quy phạm pháp luật; phỗ biến, giáo đục
pháp luật; hòa giải ờ cơ sờ; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bỏi thuồng nhà
nước; trợ giúp pháp lý; quân lý côrtg tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính và công tầc tư pháp khác theo quy định của pháp luật",
2. Bãi bở Khoản 10 Điều 2.
Điều 2. Quyết địnlì này có hiệu lục ĩhi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
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Điều 3, Chảnh Văn phòng Hội đồng nhân dãn và ửy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện và Thiji trương các cơ
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tlii hành Quyêt định này^íiư
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

