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V/v triển khai một số văn bản 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Nậm Pồ, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

UBND huyện Nậm Pồ nhận được một số văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai các văn bản mới có hiệu lực trong quý I/2021, để kịp thời tổ chức triển 

khai áp dụng văn bản mới, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và 

UBND các xã (các cơ quan, đơn vị) căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền (nếu có) 

tại các văn bản sau đây: 

- 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, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2021. 

- Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 

20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, 

cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về 

đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục 

đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021. 

- Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp 

huyện, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2021. 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 

lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi, Thông tư này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 26/02/2021. 

- Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 
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- Quyết định 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Điện 

Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (tính đến hết ngày 

31/12/2020). 

2. Các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tư pháp và 

UBND các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến và 

theo dõi, hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp 

xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo Danh mục TTHC được 

chuẩn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND.  

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan và UBND các xã thực hiện việc tiếp nhận 

và giải quyết các TTHC thuộc Danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết 

định 1497/QĐ-UBND.  

3. Các cơ quan có liên quan trực tiếp như: Phòng Tư pháp, UBND các xã 

tham mưu cho UBND huyện, UBND xã triển khai thực hiện Thông tư số 

10/2020/TT-BTP, trong quá trình thực hiện chú ý quy định về điều khoản 

chuyển tiếp tại Điều 8 Thông tư số 10/2020/TT-BTP. 

4. Phòng Tư pháp và phòng Nội vụ huyện theo chức năng, nhiệm vụ tham 

mưu việc tổ chức thi hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

5. Giao phòng Tư pháp là đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện các văn bản nêu tại mục (1) công văn bản này; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã tham mưu cho UBND huyện 

tổ chức thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền (nếu có).  

Tất cả các văn bản nêu trên được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

của huyện, tại mục Tài liệu tuyên truyền.  

Nhận được công văn này, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai hoặc không truy cập được các 

văn bản nêu trên thì liên hệ phòng Tư pháp để được hướng dẫn và cung cấp văn 

bản./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Luyện 
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