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CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 10-4-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2015/Qð-UBND

Bắc Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
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 UBND huyện, quận, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính
phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2013/Qð-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy ñịnh về chuẩn tiếp cận pháp luật của người
dân tại cơ sở;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư
pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt ñộng
quản lý hành chính;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12
năm 2014 của Bộ Tư pháp và 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 trực
thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 627/Qð-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2008 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện Bắc Bình;

