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  THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác 

 Tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 

 

Ngày 08/10/2019, Sở Tư pháp Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 

kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, trung tâm, 

trưởng các đoàn thể thuộc Sở, trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Hội nghị 

đã được nghe báo cáo tóm tắt và 16 ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị trực 

thuộc, Lãnh đạo Sở đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong công tác Tư 

pháp 9 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Sở Tư pháp 

đã kết luận:  

Với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Lãnh đạo Sở, ngành Tư pháp tỉnh trong 9 

tháng đầu năm 2019 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, 

hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, chương trình công tác.  Việc 

thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với số lượng văn 

bản tăng hơn so với cùng kỳ năm trước trong khi nguồn nhân lực còn thiếu nhưng 

vẫn đảm bảo đúng thời gian và chất lượng; phổ biến biến, giáo dục pháp luật là lĩnh 

vực nổi bật của ngành đã thực hiện có hiệu quả việc truyền tải những văn bản quy 

phạm pháp luật mới đặc biệt là ngành đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 

cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng thu hút được đông đảo lực lượng, người 

dân tham gia; công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính 

ngoài thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định còn phát sinh nhiều vụ 

việc đột xuất, phức tạp đã và đang được nghiên cứu tham mưu; lĩnh vực hành chính, 

bổ trợ tư pháp được tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nắm bắt thực trạng đối 

tượng quản lý. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 công tác 

Tư pháp còn có những tồn tại, vướng mắc nhất định như: Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được triệt để hiệu 

quả; nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thêm giao cho ngành Tư pháp ngày càng nhiều 

trong khi nhân lực công chức tư pháp ở cơ sở chưa được bố trí đủ số lượng theo quy 

định; một số công việc được giao giải quyết chậm, muộn. Trong tháng  3 tháng cuối 

năm 2019, các phòng chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

  

TT 
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Lãnh đạo chỉ đạo 

1 
Thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật theo chỉ đạo của cấp trên 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật 

Đ/c PGĐ  

Phạm Mạnh Hùng 



 2 

và đề nghị của các sở, ngành. 

2 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến trong nhà trường; 

- Nâng cao chất lượng Trang thông tin 

điện tử của Sở. 

Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật phổi 

hợp với các đơn vị 

thuộc Sở, Phòng Tư 

pháp huyện, thành 

phố  

Đ/c PGĐ 

 Nguyễn Văn Việt 

3 

 - Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ Công 

tác nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng Quốc lộ 12B đoạn đi 

qua huyện Nho Quan; 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch Quản lý xử 

lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2020. 

Phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành chính 

và Theo dõi thi hành 

pháp luật phối hợp với 

các đơn vị  

Đ/c PGĐ  

Phạm Mạnh Hùng 

4 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước về hộ tịch; tổ chức tập huấn sử 

dụng phần mềm Hộ tịch của Bộ Tư pháp; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghiệp vụ. 

Phòng Hành chính tư 

pháp, phòng Tư pháp 

huyện, thành phố 

Đ/c PGĐ  

Bùi Lam Sơn 

5 

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định ban 

hành Quy chế giám sát cuộc đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề 

án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh lần 

thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). 

Phòng Bổ trợ tư pháp  
Đ/c PGĐ 

Bùi Lam Sơn 

6 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch năm 2019 

triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-

TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 

kiểm tra liên ngành về công tác phối 

hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ở 

một số đơn vị; tổ chức tổng kết công tác 

phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng 

năm 2019. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý  
Đ/c Giám đốc 

7 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo chuẩn bị phục vụ 

kỳ họp Quốc hội và Đại hội Đảng các 

cấp.   

Thanh tra Sở Đ/c Giám đốc 



 3 

8 

 Đánh giá xếp loại công chức, viên 

chức, người lao động và bình xét thi 

đua, khen thưởng năm 2019 

Văn phòng Sở 
Đ/c PGĐ 

 Bùi Lam Sơn 

9 

Hướng dẫn việc đăng nhập các thủ tục 

hành chính đã thực hiện lên Cổng thông 

tin một của của tỉnh 

Văn phòng Sở, phòng 

HC tư pháp, phòng Bổ 

trợ Tư pháp 

Đ/c PGĐ 

 Nguyễn Văn Việt 

 Trên đây là thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp, để nghị 

các đồng chí lãnh đạo Sở và các đơn vị được phân công tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu VT. 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

    

Lê Văn Kiên 
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