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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 4817/KH-BTP ngày 04/12/2019 của Bộ Tư pháp 

về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020; 

để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực tư pháp năm 2019, 

xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2020, Sở Tư pháp 

tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020.  

1. Nội dung 

a) Tổng kết công tác tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. 

b) Triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành phần 

a) Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị (Có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Có giấy mời riêng).  

- Đại diện Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh (Có giấy mời riêng). 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2019. 

b) Thành phần triệu tập: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.  

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức giám định tư pháp: Trung tâm Giám định 

pháp y - Sở Y tế; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh. 

- Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 8h, ngày 08/01/2020 (thứ 4). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Tư pháp, số 623 đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

 5. Chuẩn bị nội dung   

 5.1. Các phòng, đơn vị sau chuẩn bị báo cáo chuyên đề về: 

 - Phòng Phổ biến giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật: Báo cáo 

chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 

 - Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ Tư pháp: Báo cáo chuyên đề về 

các giải pháp trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bổ trợ tư 

pháp:   đấu giá tài sản, luật sư, giám định tư pháp… 
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 - Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL: Báo cáo chuyên đề về các giải 

pháp nhằm nâng cao công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong tỉnh để góp 

phần cải thiện được các chỉ số cạnh tranh của tỉnh . 

-Thanh tra Sở: Báo cáo chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng quản 

lý nhà nước đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Hiệu quả trong công tác phối hợp 

với các cơ quan tố tụng trong triển khai, thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng. 

 - Các phòng, đơn vị khác: Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

 5.2. Phòng Tư pháp cấp huyện chuẩn bị báo cáo tham luận: 

 - Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc: Báo cáo tham luận về giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác tư pháp; trong đó tập trung về công tác hộ tịch và việc 

thực hiện Đề án “Hộ tịch điện tử toàn quốc” trên huyện, xã. 

- Phòng Tư pháp huyện Bình Gia: Báo cáo tham luận về cách làm hay 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, việc chỉ đạo triển 

khai công tác tư pháp tại cơ sở. 

- Phòng Tư pháp thành phố Lạng Sơn: Báo cáo tham luận về giải pháp về 

nâng cao chất lượng công tác tư pháp, trong đó tập trung về công tác hòa giải ở 

cơ sở. 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố còn lại: Chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại hội nghị, trong đó tập trung đề xuất, giải pháp thực hiện trong năm 2020. 

Lưu ý: Báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận của các phòng, đơn vị dài 

không quá 03 trang, trình bày không quá 10 phút; nội dung trọng tâm vào việc 

đánh giá kết quả công tác năm 2019, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp 

khắc phục; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.  

Báo cáo tham luận gửi về Văn phòng Sở (email: vanphongsotuphap 

@langson.gov.vn) chậm nhất là 16 giờ ngày 06/01/2020, để in làm tài liệu Hội 

nghị. 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị đông đủ./. 

 
 

  Nơi nhận: 

- Như thành phần dự HN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 
 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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