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Số: 444 /STP-VP 
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ 

tại Báo cáo số 13/BC-BTP và  
Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 

15/01/2019 của Bộ Tư pháp 

Lạng Sơn, ngày 28  tháng 01 năm 2019 

 

    
Kính gửi: 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 13/BC-BTP 
tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công 
tác năm 2019; Quyết định số 80/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của 
ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Thực hiện Công văn số 204/BTP-VP ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về 
việc gửi Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018; chương trình hành động 
của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính 
phủ, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các 
huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các 
nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác được nêu tại Phần thứ hai của Báo cáo 
số 13/BC-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ Tư pháp; các nhiệm vụ thuộc trách 
nhiệm của Sở Tư pháp tại Quyết định số 80/QĐ-BTP ban hành Chương trình 
hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 và Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện về triển khai 
công tác tư pháp năm 2019. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện rà soát lại các chương trình, kế hoạch thực hiện 
các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 và theo giai đoạn. Tập trung triển khai 
có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp theo Kế hoạch số 176/KH-UBND 
ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác tư pháp năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch công tác tư pháp của huyện, thành phố và 
kế hoạch theo từng lĩnh vực, chú trọng thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Kịp thời rà soát, cập nhật các nhiệm vụ mới phát sinh theo các văn bản 
của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để bổ sung vào chương trình, 
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kế hoạch thực hiện. Chú trọng công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục 
hành chính; tập trung rà soát lại các tiêu chí chấm điểm của Sở năm 2018 còn 
chưa đạt điểm chuẩn (chấm điểm CCHC, chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ, 
chấm điểm của Bộ Tư pháp…) kịp thời ban hành Kế hoạch khắc phục trong năm 
2019. 

(Gửi kèm qua hệ thống eOfice là Báo cáo số 13/BC-BTP và Quyết định số 
80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ Tư  pháp; các đơn vị cấp huyện tra cứu 
các văn bản trên tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang thông tin 
điện tử của Sở Tư pháp). 

Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện 
kịp thời. 

Lãnh đạo Sở phụ trách theo lĩnh vực chỉ đạo trực tiếp công việc của  
Phòng, đơn vị theo lĩnh vực đã phân công; chủ động đôn đốc bảo đảm tiến độ 
theo kế hoạch đề ra.  

Giao Văn phòng Sở kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng 
tuần tại cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở; theo dõi tổng hợp trong việc đánh 
giá hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trong Sở và toàn ngành; của cán 
bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (báo cáo) ; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trang TTĐT của Sở ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC  

          
 

Hoàng Thúy Duyên 
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