
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 1815 /STP-VP 

V/v thực hiện các nhiệm vụ  
theo Bảng tiêu chí thi đua,  

xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019 

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2019 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 

  Ngày 26/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 
1023/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm 
đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 
2019. 

  Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp theo 
Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 
176/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 231/QĐ-
UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các chương trình, kế hoạch 
theo từng lĩnh vực công tác tư pháp năm 2019, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, 
đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng, đơn vị rà soát lại các 
chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 và 
theo giai đoạn để chủ động, quyết liệt tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện, 
bảm đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, đúng thời hạn, có chất lượng theo yêu 
cầu  kế hoạch đã đề ra. 

 2. Căn cứ Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư 
pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 (ban hành kèm theo 
Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Tư pháp), có một số nhiệm 
vụ mới phát sinh chưa thực hiện hoặc trong thời gian qua thực hiện chưa hiệu 
quả, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương chủ động 
tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao (có 
danh mục các nội dung công việc kèm theo Công văn này). 

 Sở Tư pháp yêu cầu các  phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm 
túc thực hiện. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc 
việc thực hiện của các phòng, đơn vị thuộc Sở, hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Sở 
tình hình, kết quả thực hiện./. 
   

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, VP.          
 

                          Hoàng Thúy Duyên 
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