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UBND TỈNH BẮC KẠN 

 SỞ TƯ PHÁP 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:         /TB-STP 
 

              Bắc Kạn, ngày     tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 

 

Thực hiện quy chế hoạt động của Ngành Tư pháp, ngày 24/7/2019 Sở Tư pháp 

đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị do 

đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, tham dự có các đồng chí 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đại diện các tổ chức bổ trợ tư pháp. 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019 và tiến hành thảo luận 

các nội dung, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

công tác tư pháp. 

Sau khi nghe các thành viên tham dự Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện và các ý 

kiến trao đổi, thảo luận, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở đã kết luận như sau: 

1. Trong 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở, UBND cùng 

cấp ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ công tác 

tư pháp; nội dung, nhiệm vụ của các kế hoạch đều bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp, UBND tỉnh, UBND cấp huyện về công tác tư pháp và gắn với việc thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Một số đơn vị đã có sự tham mưu 

tích cực, chủ động cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả công tác 

tư pháp trên địa bàn như phòng Tư pháp huyện Chợ Mới, tuy nhiên vẫn còn không ít 

đơn vị thiếu sự chủ động trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa có 

giải pháp thực sự hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tư pháp 

tại đơn vị, địa phương. 

2. Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh 

đạo Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, nhất là những 

nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2019; thường 

xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để kịp thời 

đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị; rà 
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soát nội dung và đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong từng lĩnh vực để kịp thời kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung nội dung Quy chế hoặc đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 

hơn công tác phối hợp; Tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ đối với phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nhằm khắc phục những 

hạn chế, sai sót của các đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện công tác tư pháp tại địa 

phương. 

3. Yêu cầu phòng Tư pháp các huyện, thành phố cần chủ động hơn nữa trong 

công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để kiện toàn đội ngũ công 

chức tư pháp tại cấp huyện, cấp xã đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu, đề xuất các kiến nghị, giải pháp với 

UBND cùng cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém của địa 

phương; Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình, kết quả thực hiện công 

tác tư pháp tại các đơn vị cấp xã trên địa bàn, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế 

để có giải pháp khắc phục, kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp. 

Trên đây là kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019, 

Sở Tư pháp thông báo để các phòng, đơn vị thuộc Sở; phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:               

Gửi bản điện tử:                                                                                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP.                                                                           
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Hồ Thị Kim Ngân 
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