UBND TP. TRÀ VINH
PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /DM-PTP

TP. Trà Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử thành phố
Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Trà Vinh
Thực hiện Công văn số 3440/UBND-VX ngày 23/8/2022 của Chủ tịch
UBND thành phố Trà Vinh, về việc cung cấp thông tin cập nhật trên Trang
thông tin điện tử thành phố.
Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh cung cấp thông tin cập nhật trên
Trang thông tin điện tử thành phố như sau:
S
Nội dung
T thông tin cần
T
cung cấp

Nội dung

Thông tin cơ
Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh là cơ quan
cấu tổ chức, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực
nhân sự
hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây
dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi
hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi
con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các
công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.
Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế
công chức, cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân
dân thành phố Trà Vinh theo thẩm quyền, đồng thời
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chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.
Tổng số biên chế công chức giao Phòng Tư pháp
thành phố Trà Vinh tổng số: 05 biên chế.
Họ và tên, - Ông: Hứa Văn Cẩn – Trưởng phòng. Số điện thoại:
chức vụ, số 0945.672.249
điện
thoại - Ông: Lâm Anh Hưng – Phó Trưởng phòng. Số
lãnh
đạo, điện thoại: 0868.682.432

Ghi
chú
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công chức

- Ông: Trần Văn Nhân – Phó Trưởng phòng. Số điện
thoại: 0978.113.789
- Bà: Nguyễn Thị Lệ – Chuyên viên. Số điện thoại:
0901.050.537
- Ông: Nguyễn Nhựt Thanh – Chuyên viên. Số điện
thoại: 0939.757.635

Kế
hoạch
Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 27/01/2022 của
triển
2 phát
Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh triển khai thực
Kinh tế - Xã
hiện công tác tư pháp năm 2022.
hội
Các văn bản
1. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.
quy
phạm
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày
luật 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số
3 pháp
quản
lý điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
chuyên ngành
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
của Chính Phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP
ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản
lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan
đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ
tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Nghị định số
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ quy
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ
tịch trực tuyến.
2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày
20/6/2012.
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- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013
của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015
của Chính Phủ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP
ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà
nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ
sở.
- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
- Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày
21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày
18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy
định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận
pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Trà Vinh.
- Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày
04/9/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban
hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn
tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh.
3. Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19/6/2014.
- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày
31/12/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia
đình.
- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015
của Chính Phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật
thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ
vì mục đích nhân đạo.
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- Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày
28/01/2015 của Chính Phủ quy định về sinh con
bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều
kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTTANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư
pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật
Hôn nhân và gia đình.
4. Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013.
- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014
của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CPUBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ
và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của
pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
- Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTCBTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách
nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày
09/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
5. Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017.
- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày
15/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số
điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ
trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt
động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất
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lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP
ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp
pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ
giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28
tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và
quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
6. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
ngày 20/6/2017.
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà
nước.
- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu
mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.
- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi
thường nhà nước.
- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ
trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục
yêu cầu bồi thường nhà nước.
7. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp
luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18/6/2020.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm
pháp luật.
- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản
quy phạm pháp luật.
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8. Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày
20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020.
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày
23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành
chính.
9. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,
giao dịch.
- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
chứng thực.
10. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày
23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi
hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật.
- Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo
trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp
luật.
- Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị
định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính
phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị
định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính
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phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
11. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày
22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật.
- Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Hứa Văn Cẩn

