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ĐỀ ÁN 

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tư pháp 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

này 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập; Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy về phương 

án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

Nhằm tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở và tổ chức bên trong 

của các đơn vị trực thuộc thì việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp 

là cần thiết.  

II. Căn cứ xây dựng Đề án 

 1. Các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. 

 - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy về phương án 

sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 
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107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

2. Các văn bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP. 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP này 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

- Quyết định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh uỷ về việc bổ nhiệm 

trưởng phòng, phó trưởng  và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng 

cử bầu cử giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã. 

- Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 25/6/2018 của Tỉnh uỷ về quy trình bố 

trí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương sau khi sắp xếp, tinh gọn 

bộ máy. 

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ. 

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư 

pháp. 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

 Căn cứ Thông tư 07/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

20/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. 

Theo đó, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp hiện nay như sau: 

I. Tổ chức bộ máy 
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1. Lãnh đạo Sở: 04 người, gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

 2. Các đơn vị quản lý nhà nước, gồm: 05 phòng tham mưu, tổng hợp và 

chuyên môn nghiệp vụ: (1) Văn phòng; (2) Thanh tra; (3) Phòng Văn bản quy 

phạm pháp luật; (4) Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật; (5) Phòng 

Bổ trợ và Hành chính tư pháp.  

 3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm 04 đơn vị sự nghiệp: Phòng 

Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

 II. Biên chế 

 - Tổng số biên chế của Sở được giao: 77, trong đó: khối quản lý Nhà 

nước: 33; khối sự nghiệp: 44. 

 - Biên chế có mặt đến thời điểm 01/5/2022: 71; trong đó: khối quản lý nhà 

nước: 31 (thiếu 02 biên chế); khối sự nghiệp: 40 (thiếu 04 biên chế) 

 Cụ thể: 

 1. Khối quản lý Nhà nước 

STT Tên đơn vị Số 

lượng 

công 

chức 

Hợp 

đồng 

68 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó  

Chuyên 

viên 

Ghi chú 

1 Lãnh đạo Sở 04  01 03   

2 Văn phòng 05 04 01 01 03  

3 Thanh tra 02  01 01 0  

4 Phòng Văn bản quy 

phạm pháp luật 

06  01 02 03 Thừa 01 cấp phó 

5 Phòng Phổ biến và 

Theo dõi thi hành 

pháp luật 

05  01 01 03  

6 Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư pháp 

05  01 02 02 Thừa 01 cấp phó 

 Tổng cộng: 31 04 06 10 11 Thiếu 02 biên 

chế 

 

 2. Khối đơn vị sự nghiệp công lập 

STT Tên đơn vị Biên 

chế 

được 

giao 

Biên 

chế 

có 

mặt 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó  

Viên 

chức 

chuyên 

môn 

Ghi chú 

1 Phòng Công chứng số 1 07 07 01 01 05 Thiếu 01 cấp 

phó 

2 Phòng Công chứng số 2 06 05 01 0 04 Thiếu 01 biên 
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chế; Chưa có 

cấp phó 

3 Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản 

13 11 01 01 09 Thiếu 02 biên 

chế; thiếu 01 

cấp phó 

4 Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

18 17 01 03 13 Thiếu 01 biên 

chế; PGĐ Trung 

tâm kiêm 

Trưởng Chi 

nhánh; Thừa 01 

PGĐ 

 - Phòng HCTH  06 01 0 05 

 - Phòng nghiệp vụ  04 01 0 03 

 - Chi nhánh Thanh Sơn  03 01 0 03 

 

 - Mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp năm 2022: 

 + Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Do ngân sách Nhà nước đảm 

bảo chi thường xuyên. 

 + Phòng Công chứng số 1: Được giao tự chủ 72% chi thường xuyên 

 + Phòng Công chứng số 2: Được giao tự chủ 58% chi thường xuyên 

 + Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Được giao tự chủ 83% chi thường 

xuyên. 

Phần thứ ba 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP        

 I. Mục đích, yêu cầu 

- Kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đảm bảo số lượng 

cấp phó đúng quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP. 

- Tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đảm bảo số lượng 

viên chức tối thiểu của các đơn vị thuộc Trung tâm đúng theo quy định của Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP. 

- Việc triển khai thực hiện sắp xếp đảm bảo nghiêm túc, tạo sự đồng thuận 

cao trong công chức, viên chức; sau sắp xếp, các đơn vị hoạt động đạt hiệu quả 

cao hơn. 

II. Phương án sắp xếp tổ chức lại  

1. Đối với khối quản lý nhà nước 

- Giữ nguyên tổ chức bộ máy, số lượng công chức của các phòng như 

hiện nay. 

- Hai phòng có số lượng Phó Trưởng phòng vượt quá quy định: 

+ Phòng Văn bản quy phạm pháp luật: Biên chế 06 công chức; có 02 Phó 

Trưởng phòng, thừa 01 Phó Trưởng phòng. 

+ Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp: Biên chế 05 công chức; có 02 Phó 

Trưởng phòng, thừa 01 Phó Trưởng phòng. 
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Sở sẽ thực hiện quy trình giảm 02 cấp phó, đảm bảo số lượng phó phòng 

theo đúng quy định. 

2. Khối các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Sở Tư pháp có 04 đơn vị sự nghiệp, hoạt động trên 03 lĩnh vực: 01 đơn 

vị hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, 01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

đấu giá tài sản, 02 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công chứng (01 Phòng có trụ 

sở tại thành phố Việt Trì và 01 Phòng có trụ sở tại thị xã Phú Thọ). Các đơn vị 

đều có chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động riêng biệt và không chồng lấn. 

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu 

thuộc ngành Tư pháp: Dịch vụ hỗ trợ thông tin, thực hiện trợ giúp pháp lý theo 

Luật Trợ giúp pháp lý là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu; Dịch vụ đấu giá tài 

sản và dịch vụ công chứng là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản. 

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 thì định hướng của quy hoạch là tiếp tục duy trì cơ chế hoạt động như 

hiện tại phù hợp với quy định về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc, đồng thời đảm bảo giữ vai trò định hướng, chủ đạo cung 

ứng dịch vụ công lĩnh vực công chứng, đấu giá, trợ giúp pháp lý tại địa phương 

và tăng dần mức độ tự chủ hàng năm theo quy định của pháp luật; không đề xuất 

thành lập mới các Phòng Công chứng; các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

Trung tâm TGPL Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, phù hợp với danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. Duy trì Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

Như vậy, các Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp là các đơn vị cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, vì vậy không chịu sự điều chỉnh 

của quy định về số lượng người làm việc tối thiểu. Các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Tư pháp vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng phải đảm bảo cơ cấu tổ chức 

tinh gọn và tăng dần mức độ tự chủ hàng năm. Riêng Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Căn cứ Nghị quyết số 

63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy, Sở Tư pháp xây dựng phương án sắp 

xếp tổ chức lại như sau: 

- Giữ nguyên 04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.  

- 03 đơn vị gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 

1 và Phòng Công chứng số 2: Không có phòng, ban, bộ phận chuyên môn; cơ 

cấu tổ chức tinh gọn, vì vậy đề nghị giữ nguyên tổ chức như hiện tại. 

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, cụ 

thể: 
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+ Giảm số lượng Phó Giám đốc Trung tâm (điều động 01 Phó Giám đốc 

sang đơn vị khác), còn 02 Phó Giám đốc Trung tâm theo đúng quy định. 

+ Giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn. Sau sắp xếp, 

Trung tâm còn 02 phòng, mỗi phòng có từ 07 viên chức trở lên, đảm bảo đúng 

quy định về số lượng viên chức tối thiểu. 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm sau khi sắp xếp lại như sau: 

STT Tên đơn vị Biên 

chế 

được 

giao 

Biên 

chế 

có 

mặt 

Cấp 

trưởng 

Cấp phó  Viên 

chức 

chuyên 

môn 

Ghi 

chú 

1 Lãnh đạo Trung 

tâm 

 03 01 02   

2 Phòng Hành chính 

– Tổng hợp 

 07 01 01 05  

3 Phòng Nghiệp vụ  07 01 01 05  

 Tổng cộng: 18 17 03 04 10 Hiện 

đang 

thiếu 01 

biên chế  

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Tư pháp sẽ trình UBND tỉnh phương 

án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, xây 

dựng dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; phối hợp với Sở Nội vụ trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

2. Sở Tư pháp tổ chức thực hiện quy trình kiện toàn cấp phó các đơn vị 

thuộc, trực thuộc, đảm bảo số lượng cấp phó đúng theo quy định; ban hành quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm; chỉ 

đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước ban hành Quy chế làm việc; bố trí, sử 

dụng công chức, viên chức hợp lý. 

3. Thời gian hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại: Tháng 6/2022. 

Trên đây là Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tư pháp. Kính trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  
- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc, trực thuộc; 

- Lưu: VT, TH (V.05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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