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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 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 

 

Thực hiện quy chế hoạt động của Ngành Tư pháp, ngày 15/10/2019 Sở Tư pháp 

đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 9 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 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 3 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 ý 

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

1. Trong 9 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 triển khai cơ bản đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo yêu cầu, 

chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các kế hoạch công tác năm 

2019, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã được các phòng, đơn 

vị tập trung thời gian, nguồn lực thực hiện nên đã có kết quả tích cực như trong công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới và nâng cao hiệu 

quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp; đánh giá 

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức bổ trợ tư pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, giao dịch bảo đảm. 

2. Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công tác tư pháp, hoàn thành các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra, yêu cầu các phòng, đơn vị 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 nội dung thuộc nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong 3 tháng 
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cuối năm 2019; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ 

đối với phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã để giúp đơn vị cơ sở khắc phục những 

hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện công tác tư pháp tại địa phương. 

Yêu cầu phòng Tư pháp các huyện, thành phố cần tiếp tục chủ động tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền để triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ công tác tư pháp 

tại địa phương, trong đó tập trung khắc phục những lĩnh vực, nội dung còn hạn chế, 

yếu kém được nêu trong các kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở Tư 

pháp (như kết quả thực hiện tỷ lệ hòa giải thành còn thấp, công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật còn hạn chế; việc giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực chứng thực, đăng ký 

quản lý hộ tịch còn có sai sót...). 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tư pháp các huyện, thành phố chuẩn bị 

các nội dung để tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019 và 

tham mưu xây dựng các kế hoạch công tác năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh 

vực được giao, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn. 

 Trên đây là kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 9 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.                                                                           
 

 

 

 

  

 

 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 
 

Hồ Thị Kim Ngân 
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