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cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội ñồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của
cử tri, chất vấn của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh về những vấn ñề trong phạm vi
ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các Giám ñốc Sở khác, người ñứng ñầu tổ chức
chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.
ðiều 8. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp: Sở Tư pháp chịu sự lãnh ñạo,
chỉ ñạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn,
kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; có trách nhiệm báo cáo
việc thực hiện nhiệm vụ cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy ñịnh của
pháp luật.
2. ðối với các sở, ban, ngành trong tỉnh: Khi thực hiện các chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn ñược giao, nếu nội dung có liên quan ñến các sở, ban, ngành khác thì
Sở Tư pháp phải chủ ñộng bàn bạc, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan ñể
giải quyết những vấn ñề quản lý nhà nước có tính liên ngành; nếu các ngành không
thống nhất ñược thì trình UBND, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh.
3. ðối với UBND cấp huyện: Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra,
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp ñối với UBND cấp
huyện và UBND cấp xã. ðồng thời, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện ñể giải
quyết các công việc có liên quan ñến lĩnh vực do Sở phụ trách triển khai trên ñịa bàn
cấp huyện.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 9. Giám ñốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy
ñịnh này trong toàn ngành.
ðiều 10. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát
sinh, Giám ñốc Sở Tư pháp chủ trì tập hợp, trao ñổi thống nhất với các cơ quan chức
năng có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết ñịnh sửa ñổi, bổ
sung cho phù hợp./.
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