
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 82/STP-VP 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

Quyết định phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp 

tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở khoa học và Công nghệ tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên; 

- Các tổ chức hành nghề Công chứng; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; 

 

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh 

Điện Biên. Sở Tư pháp đã rà soát và xây dựng dự thảo quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Để đảm bảo nguyên tắc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển 

khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hành nghề 

Công chứng; Đoàn luật sư tỉnh Điện Biên; các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Tư pháp tỉnh Điện Biên (Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tại mục “HỆ THỐNG VĂN BẢN” địa 

chỉ: http://stp.dienbien.gov.vn/portal/Home/van-ban/). 

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27/01/2021 để tổng hợp 

(bản mềm xin gửi theo địa chỉ email: huedt.stp@dienbien.gov.vn).  
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Trân trọng sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp cấp huyện; 

- Cổng TTĐT STP; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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