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QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

 thực hiện của Sở Tư pháp năm 2019 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban 
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 265/STP-VP ngày 
15 tháng 01 năm 2019 và yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện năm 2019 của Sở Tư pháp tại phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                              

CHỦ TỊCH   
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Tư pháp 

(kèm theo Quyết định số 231  /QĐ-UBND ngày 30 /01/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh) 

 

1. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, 
xử lý văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng thẩm định của Sở Tư pháp đối 
với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Hoàn 
thành hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018. 

2. Tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc” trên địa bàn 
tỉnh; cập nhật thông tin hộ tịch có trước ngày 01/7/2017 vào phần mềm hộ tịch 
điện tử. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm, giải pháp phối hợp giải quyết tình 
trạng chậm thời hạn trả kết quả tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án 
tích để phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (giải pháp “Kiềng ba chân”). 
Chỉ đạo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. 

3. Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức bổ trợ tư 
pháp theo quy định. Chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Luật 
Trợ giúp pháp lý, Luật Đấu giá tài sản. Ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu công 
chứng. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 
25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh. 

4. Tham mưu tổ chức triển khai thi hành kịp thời các Bộ luật, Luật mới 
được ban hành và các cơ chế, chính sách của tỉnh Lạng Sơn. Đa dạng hóa các 
hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng Báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở 
cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải và tỷ lệ hòa giải thành. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 100% xã đăng 
ký về đích nông thôn mới năm 2019 và 21 xã biên giới; phấn đấu các xã, thị trấn 
còn lại được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ 60% trở lên (chỉ tiêu số 
18.5 của tiêu chí số 18). 

5. Sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, đôn 
đốc kiện toàn các Phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo 
Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV và văn bản có 
liên quan. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành tư pháp; 
100% cán bộ hộ tịch cấp huyện, xã được bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận theo 
quy định của Luật Hộ tịch. 
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