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CONG HOA XA HO! CHU NGILIA VLT NAM 
Dc1p-Trdo-Hnh phüc 

   

QUY CHE 
Lam vic cüa So' TLr pháp tink Ling Son 

(Ban hành kern theo Quyt djnh so: 162 /QD-STP ngày 02/6/2022 
cia Giárn dóc Sà Tic phthp tinh Lgng San) 

Chu'ong I 
QUY D!NH  CHIJNG 

Diéu 1. Pham vi diu chinh, dôi tirçrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 

Quy ché nay quy djnh ye nguyen tc lam vic; trách nhim, phim vi giãi 
quyêt cong vic cia Giám dOc S; các Phó Giám dôc Si; Tnr&ng, Phó tri.r&ng 
phông và trcing dwng thuc Sâ; Thu tru&ng, Phó thC trir&ng dan vj trirc thuc 
S&; trách nhim ci1a cong chirc, viên chirc, nguii Lao dng Sâ Tux pháp; vic xây 
dirng chircing trinh, ké hoach, lich cong tác; quy djnh chê do h9p, hi nghj, tiCp 
cong dan cüa Si; môi quan h cong tác ccia Si v&i các ca quan, dan vj, to chüc 
có lien quan. 

2. Dôi tucmg áp dung 

Quy ch nay áp dung dôi vOi Giám dc, các Phó Giám ctôc Si; Trurng, 
Phó tn.thng phông và tirang dirang thuc Sâ; Thu truâng, Phó thu tri.rO'ngdan vj 
trurc thuc Sec; cong chCrc, viên chrc, ngithi lao dng Sà Tui pháp; các tO chCrc, 
Ca nhân có quan h cOng tác vth Sâ Tir pháp. 

3. Nhng van d khOng dugc quy djnh t?i  Quy ch nay ducic thrc hin 
theo các van bàn hiên hành. 

Dieu 2. Nguyen tac lam vtçc 

1. S Tui phãp lam vic theo chê d Thu tnthng, thirc hin nguyen tãc tp 
trung dan chà, báo dam sr chi do diéu hành thông suôt cüa Giám dOc S. Mpi 
hoat dng ccia Si dêu phái tuàn thCi quy djnh cüa pháp lut và Quy chê lam vic 
cüa S&. Cong chirc, viên chirc và ngiri lao dng thuc So phái xcr I' và giái 
quyêt cong vic báo dam dung trInh tir, thñ tiic, thOi hn và duing trách nhim 
duçcc giao. 

2. Lãnh dao Sá thLrc hién lãnh dao, giao vic thông qua dãu mOi là 
Trti&ng phông, ThO trirrng dan vj; Lãnh dao SO không giao vic trut tiép cho 
các chuyên viên, tnr nhQ'ng tnrOng hçip dc bit can phài giao dich danh dé thirc 
hiên môt nhiêm vu nhât dinh. 
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3. Phân cong cong vic rO rang, d cao trách nhiêm và phát huy tinh chü 
dng, sang to ccia Trung các phông, Thu tru6ng don vi, cong chüc, viên chñc 
chuyên mon. 

4. Trong phãn cong cOng vic, mi cOng vic chi dugc giao cho mt 
phOng hoãc mt dan vi chju trách nhim chmnh; dOng th?ñ, phân cong các phOng, 
don vj lien quan cO trách nhim phôi hcp thrc hin. 

5. Vãi nhim vu, cong viêc duoc giao, Trrning phông, ThCi trithng dan vj 
phái chju trãch nhim ye tiên d và chat krgng cong vic. Truàngcác phông, 
Thu tri.thng các don v phãi trInh dr thão van bàn ho.c báo cáo két qua tham 
miiu cho Lãnh dao  S& phii trách truâc thi han it nhãt là 01 ngày dê Lãnh d.o 
xem xét, xü l. 

6. Bão dam phát huy nãng hrc, si tru&ng cua cOngchirc, viên chirc, dê 
cao s1r phôi hap cong tác, trao dôi thông tin trong giái quyêt cOng vic và trong 
rni hot dông theo chirc näng, nhim viii, quyên hin dtsçic pháp lut quy djnh. 

7. Bão dam dan chñ, cOng khai, minh bach và hiu qua trong mi hott 
thng cüa Sà Tu pháp. 

8. Tang cuông di mOi phong cách, l lôi lam vic theo huó'ng cái cách 
hành chmnh; üng ding rnnh me cong ngh thông tin trong quán 1 và diêu hành; 
thuc hin tiêt kiêm, chông lang phi, tham nhüng; chOng gay phiên ha, sách nhiêu 
trong thi hành cong vii. 

Chuo'ng LI 
TRACH NHIM, PHAM VI GLAI QIJYET CONG VIEC 

Diu 3. Giám doe, Phó Giám doe S& 

1. Giám dôc So là U' viên U' ban nhân dan tinh do E-li dông nhân dan 
tinh bâu, là nguOi dirng dâu SO, chju trách nhim truOc Uy ban nhân dan tinh, 
Chu tich  IJy ban nhãn dan tinh và truOc pháp lu.t ye thirc hin chrc nãng, nhim 
vu, quyên hn cua SOTix pháp. 

Khi Giám dc SO v.ng mitt,  mt Phó Giám dôc SO duqc Giám dôc SO üy 
nhim thay Giám dOe SO diêu hành các hot dng cua SG Tu pháp. 

2. Phó Giám doe SO 

Phó Giám dôc SO là ngtthi giüp Giám dOc SO, chu trách nhiêm tnrOc 
Giám dOe So và truOc pháp lut ye nhim vii duçic phàn cOng. 

Khi Phó Giám dc di v.ng, Giám dOc xem xét, giái quyêt các linh virc 
phii trách cua Phó Giám dOe hoitc giao Phó Giám dOc khác xr l'. 

'/ic phân cOng nhim viii, linh virc pht trách giái quyêt cOng vic cüa 
Giárn dôc, Phó Giám dOe SO thirc hin theo Quyêt dinh cua Giám doe So. 

Diêu 4. Nhüng cong vic thão Iun trong tp the Lãnh do SO' tru'Oc 
khi c;iani dOc So quyt d!nh  và hlnh thüc thão Lun lay kiên 
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1. Nhctng cong vic tháo 1un trong tp the Lãnh dao SO trirOc khi Giám 
dc SO quyt djnh 

a) Chiên lirnc, quy hoach, ké hoach phát triên cOa SO, cüa Ngành Tix pháp 
tinh Lang Son 05 nãm, 10 nàm và theo giai doin. 

b) Chircng trinh, kê hoich cong tác hang nãm cüa SO. 

c) Chuung trinh hành dng, kê hoach cOa SO Tir pháp triên thai thtrc hin 
các chü truang, dirOng IOi cOa Dáng, chInh sách, pháp 1ut ciiia nhà nirOc. 

d) Các dir tháo van bàn ma SO chCi tn tham mini xây dirng cho Tinh üy; 
các dir thào van bàn quy ph.m pháp 1ut SO chti tn tham miru xãy dirng cho 
1-[DND, LFBND tinh. 

d) Kê hoach tuyên dçing; tip nhn, diu dng, phãn cOng cOng tác; quy 
hoach lAnh dao; bO nhiêm, bô nhim lai,  mien nhim can b Iãnh dao;  bô nhim 
chOc danh ngh nghiêp viên chOc; nâng ng.ch cOng chcrc, thãng hang viên chOc. 

e) To chirc b may ci'ia SO và các don vj sir nghip trirc thu)c SO; vic 
thçrc hin co ché tir chO dOi vOi các dan vl sir nghip trirc thuc SO; ni quy, quy 
chê lam viêc cüa SO; phân cong cOng vic trong Lành dao  SO. 

g) Vic cr cOng chOc, viên chOc di h9c sau dai hçc, bi dirthig ngch 
chuyên viêrt trO [en, dào tao  1' 1un chInh trl tO trinh d trung cap trO len; cO 
cOng cht:rc, viên chOc di tham gia các lOp dào tao,  bOi dirOng khác có thai gian tO 
01 tháng trO len. 

h) COng tác khen thu&ng, k 1u.t. 

i) Vic cr cOng chOc, viên chOc SO Tir pháp di cong tác nithc ngoài; 

k) Dir tháo Báo cáo cOng tác ti.r pháp 6 tháng, 9 tháng, 01 nám hoc theo 
giai doan cua SO. 

1) Chircrng trInh, ké hoach phi hcrp, hçp tác, k' két hoãc cam kêt vOi các 
cci quan, ban, ngành và các to chOc. 

m) Các ni dung khác ma Giám dc SO thãy cn thiêt phái tháo 1un trong 
tp the Lành dao  So tnrOc khi quyêt djnh. 

2. Hlrth thOc tháo lu.n 1y kin trong tp the Lãnh dao  SO 

a) El9p giao ban Lârih dao  SO; 

b) Lay ' kiên thông qua H thng quàn [ van bàn và diu hành; 

c) Các hInh th(rc khác do Giám doe SO quyêt djnh. 

Diêu 5. Chtrc nãng, nhim vii, quyn hn cüa các phông, do'n vi 

1. Van phông, Thanh tra, các phông chuyên mOn nghip v11 ciia SO tham 
mru thiic hin các chOc náng sau: 

a) Van phông: Tham miru thirc hin các chCrc nãng: tOng hçTp; to chOc can 
b; dào tao bôi du0ng; thi dua then thithng; k' 1uit; cal cách hành chInh; kiêm 
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soát thu ti1c hành chInh, tài chInh - k toán; van thir, kru trCr; hçip tác quc té, 
báo ye chInh tn nôi bô; báo ye bi mat nhà nuóc; cãi cách tii pháp; bInh dang 
gii; vi s1r tiên b cüa phu nir; dan quân tir v; quôc phông an ninh; ca quan an 
toàn ye an ninh trt tir; co quan van hóa; thirc hãnh tiêt kim chông lang phi, quy 
chê dan chá ca s; cong nghê thông tin vá chuyên dôi so; iso thuc phm vi 
quán 1 cáa Sà. 

b) Thanh tra: Tham mini thiic hiên chrc nãng thanh tra; giái quyêt khiêu 
nai, tO cáo; phông chông tham nhüng; quán 1 cong tác thi hành pháp lut ye xii 
1 vi phm hành chInh. 

c) Phông Xãy dirng và Kiêm tra van ban quy pham pháp lut: Tham muu 
quán 1 cOng tác xây dung, kiêmtra, xi.r 1, rà soát, h thông hóa van ban quy 
pham pháp Iu.t; cOng tác pháp chê; h trci pháp l cho doanh nghip trên dja bàn 
tinh Lang San. 

d) Phông Ph bin, giáo dc pháp luât: Tham muu quán 1 cong tác phô 
biên, giáo dçic pháp luât; hôa giái a ca sO; xây drng xã., phuOng, thj trân tiêp c.n 
pháp 1ut; theo dOi thi hành pháp Eut. 

d) Phông Hành chinh tir pháp và Bô trq tu pháp: Tham mru quán [ cong 
tác ho tich; quOc tich; chi:rng thi.rc; nuOi con nuOi; bOi thumg nhà nuOc; dãng k 
bin pháp bâo dam; 1 lich tu pháp; Euât su Va tu van pháp lut; cOng chCmg; 
giám djnh tu pháp; dâu giá tài san; tr9ng tài thirang rni; trq giüp pháp l; thi 
hânh an dan sir, hành chinh; quán tài viCn và hành nghê quán 1, thanh l2  tài san; 
hôa giài thuang mti; tr9ng tài thuang mi; thua phát 'aj;  quán 1 các hi, to chirc 
phi chInh phü và các linh virc tir pháp khác trén da bàn tinh Lang San. 

2. Nhiêm vu, quyn han cci the cua Van phOng, Thanh tra, các Phông 
chuyên mOn nghip vi cüa SO duc thçrc hin theo Quyêt djnh sO I 15/QD-STP 
ngãy 16/3/2022 cüa Giám dôc SO Tir pháp ye vic Quy djnh chOc näng, nhim 
vu, quyên hn cüa Van phông, Thanh tra, các phông chuyên mOn nghip vi.i cüa 
Sci Tir pháp tinh Lng San. 

3. Chirc nàng, nhim vv,  quyn hn cua các dan vj sir nghip tnrc thuc 
SO thirc hin theo Quyêt dnh ctta Chü tjch IJBND tinh, các van ban quy pham 
pháp lut có lien quan và Quyêt dnh cila Giám dOc SO. 

Diu 6. Trách nhim cüa Trtrdng phông, Thu tru'ô'ng dan v 

1. TnuOng phông, Thu trirOng dan vj lãnh do, quán I, diu hành toàn b 
hot dng cüa phông, dan v; chu trách nhim tnuOc Giám dOc SO, Phó Giám 
dôc SO ph trách và tnrOc pháp lut ye hot dng cüa phông, dan vj. 

2. Tri.rOng các phông, Thi tris&ng dan vj phân cOng cp Phó chi d?o,  diëu 
hành mt sO linh virc cOng tác cila phông, dan vi, phân cong nhim vii cho tirng 
chuyên viên theo dOi, tham miru thirc hiên các tinh virc thuc chirc nàng, nhim 
vii cüa phông, dan vj. 



5 

3. Truâng các phông, Thu truông don vj chci dng t chtrc thirc hin các 
cong vic di.içc giao; phân cong cOng viêc hçp l' cho cong chüc, viên chüc, 
ngui lao dng; thung xuyen chi dao, hi..r&ng din, don dOc, kiêm tra tiên d và 
chat luçmg thuc hin cong viêc, dam báo thirc hiên hoàn thành các nhim vçi cüa 
phOng, don vj. Trong khi giái quyêt cOng vic néu lien quan den các phông, don 
vj khác phái chfi dng dê xuât v0i LAnh dto Si phçi trách dé chi do phôi hcrp 
giái quyêt. 

4. Duy tn su doàn kêt, thông nhât trong ni b phông, don vj. Quán l 
cong chtrc, viên chüc, nguâi lao dng ci:ta phOng, don vj ye vic chap hành các 
chü tn..rang, du?mg lOi cüa Dáng, chinh sách, pháp lut cüa Nhâ nuó'c, Ni quy, 
Quy chê cüa Co quan và vic thçrc hin chüc trách, nhim vii thrgc giao. 

5. Truàng phOng, Thu tnrung don vj phái tr1rc tiêp xem xét, xü l, trInh 
van ban, báo cáo cong vic vi Lãnh do S ph trách, không duge áy quyCn 
cho cap Phó nêu chua có sir dOng ' cia Lãnh d.o Si. 

6. NEüng vic phát sinh vuçt qua thâm quyn phãi kjp thii báo cáo Giárn 
dOc, Phó Giám dôc phit trách cho kiên chi dao  dê giái quyêt. Không chuyên 
cOng vic thuc nhim v11, thâm quyén cia phông, don vj mmnh sang phông, don 
v khác ma chua thrçxc sir dOng cia Lãnh do Si; không giãi quyêt cong viêc 
thuôc nhim vi, thâm quyên cüa phOng, don vj khác. 

7. Thirc hin các nhim vu khác do Giám dc ho.c Phó Giám doe phu 
trách giao. 

Diêu 7. Trách nhiêm cüa Phó Truong phông, Phó Thu tru'&ng don vl 

I. Phó Trung phOng, Phó Thu tru&ng don vl giup Trung phông, Thu 
truâng don vi chi dao, diêu hành và giái quyêt cOng vic theo nhim v'i duçyc 
phãn cOng; chju trách nhim truc Tru&ng phOng, Thu tru1ng don vi và tnrc 
pháp luât ye các linh vrc, cong vic dirçc giao thçrc hin. 

Phó trueing phOng, Phó Thu tnthng don vj khOng trirc tip trInh van ban 
len Lãnh do S& nêu chua có sçr dông cüa Tni.r&ng phông, Thñ tru&ng don vi 
và LAnE do S phit trách. 

2. Khi Trung phông, Thu tru&ng don vi di yang, cap Phó dtiqc üy quyên 
có trách nhiêm lAnh dto, chi dao, diCu hânh và tO chuc thuc hin các cOng vic 
cüa phông, don vi duoc giao chiu trách nhiêm trithc Giám dtc Sâ, Phó Giám 
dOc Si phv trách trong thi gian thrccc uy quyên; báo cáo tInh hInh hot dng 
cua phông, don vj khi cap Trwmg tru lii cOng tác. 

Diêu 8. Trách nhim cüa cOng ch(rc, viên chü'c, nguô'i lao dng 

1. Nh4n nhim vii và trinh két qua thçrc hin nhim vu thông qua LAnh 
d?o phông, don vj; không tnInh van ban trrc tiêp len LAnh do Sâ, tth tri.thng 
hop cOng vic duqc LAnh dao  So giao dIch danh. 
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2. Ch dng thirc hin các nhim vi duçc phân công; chu trách nhirn 
truOc Lânh do phàng, dun vj và truOc pháp luãt ye tiên do, chat ltiçrng, hiu qua 
thirc hin các cOng vic duçic giao. 

3. Phi hop vii cong chüc, viên chtrc, nguôi lao dng khác trong phông, 
dcm vj dê giái quyêt cong vic có lien quan; kp thci báo cáo, xin ' kiên Lãnh 
do phOng, don vi ye các van dë phát sinh, vt.ràng mac trong qua trInh tham muu 
giãi quyêt cOng vic. 

4. Chu dông nghiên ctru, d xu.t các bin pháp nãng cao hiu qua cong 
tác trong lInh virc ducrc phãn cOng theo dOi. 

5. COng chirc, viên chüc, ngi1i lao dng thuc các phông, don v duçic cu 
hoc tir tham gia cac lap dào tao, bôi du0ng phãi chuyên Ich hpc tong the, Ijch 
h9c tirng kS'  cho Trirâng phông, Thu trithng don vj vâ Chánh Van phôrig S dC 
theo dOi. 

6. Chap hành nghiêm tilc các chti truung, du&ig IOi cüa Dáng, chInh sách, 
pháp luât cüa Nhã nirac, Nôi quy, Quy chê cOa co quan vã sr chi d.o cOa Lãnh 
dao phông, dun v; có tinh than trách nhim xây dimg ni b phOng, don vl,  tO 

chirc Dáng, Ca quan, doàn the doàn kêt, trong sch, vrng manh. 

Chirong III 
MÔT SO QUY D!NH yE CONG TAC HAN I-I CHLNH 

Diu 9. Chu'ong trInh, kê hoch cong tác 

1. Can cCr vào chixong trInh, k hoach cong tác, chi dao cia Bô Tir pháp, 
Tinh üy, HDND, IJBND tinh vã yêu câu, nhiêm vu cong tác cüa S&, Van phông 
S tham muu Kay dirng các chirong trInh, kê hoch cOng tác ttr pháp chung cOa 
tinh và cüa S1 

2. Các phông, dun vi truc thuc Sà can Cu vào chi do cüa B Ttx pháp, 

UBND tinh, ke hoch cOng tác chung ccia Sà dê tham muu xây dimg vâ tO chüc 
thirc hin các chuang trinh, kê hoach cOng tác theo chüc nãng, nhim vii chuyên 
mOn dt.rçic giao. 

Dôi vâi kC hoch di kiêm tra các co quan, dun vi, dia phirong, các phOng, 
dun vj truóc khi trIrth ban hánh phái trao dOi, thông rihãt vth Van phOng S dC 
diêu hôa cho hop I, tránh chOng chéo. 

3. Trong qua trinh tham muu thrc hin thim vçi, các phOng, don vi phái 
tuãn thO dOng trInh ur, tht..i tVc,  quy djnh cüa pháp luât, hu&ng dan, chi do ccia 
cap có thâm quyCn chu dng dê xuãt các sang kiên, giái pháp dC náng cao hiu 
qua cOng tác. 

4. Can cr chi dao cua Bô Tir pháp, Tinh uy, HDND, UBND tinh va yeu 
câu, nhim vii cOng tác. Lành dao  Sâ giao cho các phông, don vj thirc hin them 
các cOng vic phát sinh ma chira có trong chi.rung trinh, kê hoach cOng tác 
thrmg xuyen. 
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5. Van phông Sâ có trách nhim theo dOi, don dôc vic thirc hin chucing 
trInh, kê hoach cOng tác, các ni dung cOng vic ma Lãnh dao S dä giao cho 
các phông, don vi; tng hçp cong vic chm tiên d báo cáo Lãnh do S& t?i  các 
k' giao ban dê chi dao, dOn dôc thçrc hien. 

Diu 10. Lich cong tác 

1. Th sáu hang tuAn, Triwng phông, Thu tru1ng dan vj yêu cu chuyên 
viên xây ding tjch cong tác cá nhân cüa tuân tiêp theo giri Lãnh do phông, dcm 
vi. 

Chm nht vào I 6h00 thr Sáu hang tun, Tru&ng phông, ThCi trirâng dan 
vi ban hàrih Lich cOng tác tuân cüa phông, dan vj, chuyên ye Van phông S, 
Lânh do S ph trách. 

Lch cong tác tun cüa các phông, dan vj phái có ni dung t&ng cOng vic 
cu the, phãn cong ngui thuc hin, thyi gian hoàn thành. 

2. Van phông Sâ có trách nhim tong hçip trInh Ban Lãrth do Si xem xét 
thông qua nôi dung cOng vic cong tác Tr pháp can t.p trung chi ctto, thi.rc hiên 
vào sang thir hai hang tuân. 

3. Sang thtr Hai hang tu.n, Van phông Sc xây dtrng ljch cOng tác tuàn cüa 
Lãnh do Sâ và thông báo ti ca quan vâi các hlnh thCrc phii hcip. 

4. Trên ca so [ch cong tác cCia Lãnh dao  Si và [Ich  cong tác cOa các 
phông thuôc Van p hông Sà bô tn xe 0 to dé phiic vi cOng tác theo quy dnh. 

5. Khi có sx thay di Ich hop, hôi nghi, hôi tháo các phông, dan vj chi.i tn 
phái kjp thai thông báo cho Van phông So, Lãnh dao  SO phi trách, thông báo 
cho các phông, dan vi vá Ca nhân có lien quan biêt. 

Diêu 11. Quy dnh v k van ban 

1. Lãnh dao SO 

a) Giám dc, Phó Giám dc SO k các van ban theo linh virc phân cOng 
phi trách. 

b) Khi Giám dc di yang, Phó Giám dc due üy quyn diu hành, giái 
quyêt cOng vic cia So k9 các van bàn thuc thâm quyên cáa Giám dOc SO, tru 
các van bàn ye tO chrc can bô, khen thixOng, k' lu.t, thanh tra, giái quyêt khiêu 
ni, tO cáo và các van ban khác theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

c) Khi Phd Giám dOe phv trách di vng, Giám dc xern xét, giái quyCt, k2 
các van bàn thuôc linh virc ph trách cua Phó Giám dOe hotc giao PhO Giám 
dOc khác xO l. 

2. Chánh Van phông k' thtra lnh Giám dc SO các van ban sau: 

a) Giây giOi thiu; 

b) Lnh diCu xe 0 tO di trong và ngoài tinh; các phiêu xuãt, nhp kho v 
biêu mu h tjch; van phông phâm; xãng Xe; 



c) Sao luc van bàn; 

d) Các van bàn thông báo kin chi do cüa Lãnh do So (sau khi xin 
kiên cOa Lãrih dao SO); 

d) K càc van ban khác do Giám dôc SO giao. 

3. Chánh Thanh tra: K và sir diing con diu cOa Thanh tra SO trong các 
van bàn thuôc chOc nãng, nhiêm vt chuyên mon theo quy djnh ctia pháp lut ye 
thanh tra. 

4. Trithng phông Hành chInh ti.rpháp và B trçY tu pháp thra Inh Giám 
dôc SO k' mt so van bàn lien quan den cong tác 1' ljch tu phãp; Phiêu xin lOi 
và hn 'a  ngày trã kêt qua giâi quyêt thi tuc hành chInh trong truOng hp trá kêt 
qua không dOng hmn theo Quyêt djnh Oy quyên ccia Giám dOc SO. 

5. ThO truOng các dan vj sir nghip tr1rc thuc SO k' các van bàn thuc 
thâm quyên giái quyêt ct1a dan vi mInh theo quy dlnh  cOa pháp 1ut. 

Diu 12. Thông báo các van dé chung trong co quan, dan v! 

I. Các thông tin chung ciia các ca quan, dan vj gri den và ciia SO duc 
thông báo trên H thông quàn 1 van bàn và diCu hành và Bang thông báo chung 
cOa Ca quan dt ti tang i cOa SO. Mci cOng chOc, viên chOc, ngtthi lao dng 
trong Ca quan có trách nhim theo dOi các thông tin trên H thông quàn l' van 
bàn và diCu hành và bang thông báo dê thirc hin. 

2. Van phOng có trách nhim cp nht, ghi kp thOi các thông tin can 
thông báo cho cong chOc, viên ch(rc, nguOi lao dng len Bang thông báo cüa ca 
quan. 

3. Các dcm vi trrc thuc SO b tn Bang dê thông báo các vn d chung 
cho cOng chOc, viên chOc, ngirOi lao dng cOa dan vj biêt và thtrc hin. 

Diêu 13. Vic thrc hin chê d nghi Iê, tét, nghi vic riêng, nghi phép 

1. COng chOc, viên chOc, nguOi lao dng trong co quan nghi 1, tht, nghi 
vic niCng, nghi phép hang nãm theo quy djnh cüa Bô lut Lao dng. 

2. Dàng k' nghi phép hang nãm (dii vOi các phóng cOa SO): 

Qu' I hang näm, cong chOc, ngLthi lao dng các Phông dang k' thOi gian 
nghi phép trong nãm và chuyên ye Van phOng So dê tOng hcp, thOi gian däng k 
nghi phép trong nãm. 

men ca so dãng k nghi phép cCia cong chcrc, nguOi lao dng trong 
PhOng, TruOng các phông xem xét, diêu hOa chung dC khOng lam ãnh huOng den 
viêc thrc hién các nhim v1,i cüa PhOng. 

3. Thâm quyn, thO tic quytdjnh nghi phép: 

a) DOi vOi Khôi Van phông SO: 

- men Co sO dàng k' nghi phép, cOng chtrc, ngLrOi lao ding vit Dan xin 
nghi phép, chuyên TruOng phông cho kiên, trinh Lãnh dao  SO ph trách duyêt, 
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sau do chuyn Van phóng Sà tham mini, trinh Giám cMc So k ban hành Giây 
nghi phép. 

- TrirOng các phông chuyên mon xin nghi phép vit Don xin nghi phép, 
trmnh Lânh ctio SO phi trách cho kiên, phé duyt; nêu dirçic Lãnh dio SO phi 
trách dng thI chuyén Van phông SO tham mini, trinh Giám dôc SO k ban 
hành Giây nghi phép. 

b) Di vdri các don vj sir nghip: 

- Thii tnrOng các don vj sir nghip có nhu cu nghi phép viêt Dan Kin nghi 
phép, trinh Lãnh dao  SO phii trách phé duyt, dông thOi báo cáo Giám doe SO, 
sau do chi do b ph.n tO chOc (hoc cánb tO chüc) cüa don vj dir tháo Giãy 
nghi phép, chuyên Chánh Van phông SO dê trInh Giám dOe SO. 

Giám dc SO k' Giy nghi phép cüa cOng chtrc dcrng du don vj sir 
nghip trrc thuc SO. 

- Viên chüc, ngithi lao dng các don vi sir nghip có nhu cu nghi phép 
phãi viêt don xin nghi phép, trInh Thu tri.rOng don vl. 

Giám dOc So giao Thu truOng don vj quyêt djnh cho nghi phép di vOi 
viên chrc, ngirOi lao d)ng trong don vj su nghip. 

Khi cho viên chOc, ngu&i Lao dng nghi phép, các don vj si nghip phãi 
gri SO Tu pháp 01 ban dê theo dOi chung. 

c) Vic giái quy& ch d nghi phép cho vién chOc các don vj sir nghip 
bit phái t?i  SO dircic thirc hin nhi.r dOi vOi cOng chirc các phông thuc SO. 

d) Tiêu chuân phép cüa nãm nào dugc giái quyêt trong nãm do. Trt.rOng 
hop cOng ch(rc, ngLrOi lao dng có don xin nghi phép nhirng cci quan không the 
bô tn cho cong chtrc, nguOi Lao dng nghi phép hoccho nghi khOng d1 sO ngày 
diroc nghi phép theo chê dâ thI coquan thanh toán lien ngh phép hang nàm theo 
quy dnh cita pháp lut vã Quy chê chi tiêu ni b ctia Ca quan. 

4. Trt.r&ng hcip có cong vic dt xuât Va có [ do chInh dáng, TruOng các 
phOng dirge giái quyêtcho cOng chüc, ngi.rOi lao dng nghi lam vic 01 ngày, 
Giám dôc SO giái quyêt cho TruOng phông, Thi tnrOng don vj nghi 01 ngày. 
TnirOng hop nghi 02 ngày lien trO Len thI giái quyêt theo tht;i tiic nghi phép. 

5. Van phOng SO tham mini phân cong cOng chtrc, nguOi lao dng cOa SO, 
Thu tnurOng các don vj sir nghip phân cOng viên chrc, ngurOi lao dng trçrc cci 
quan trong thai gian cci quan nghi lê, têt. 

Van phOng SO phôi hop vOi các dun vj si.r nghip dé phân cOng nhân viên 
báo v tr1rc cci quan 24/24 gi& hang ngày, báo dam an toàn cua cci quan. 

Diu 14. Xây drng Phông truyn thông cüa S& 

I. Các phOng, don vi chu tn to chOc các hi nghj, hôi tháo, t9a dam... ye 
cong tác Ui pháp phâi chvp ánh, gui ye Van phông SO. Djnh k' 6 tháng, I närn, 
Van phOng SO lira ch9n, rcia ánh dê thra vào PhOng Truyên thông. 
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2. Van phông S có trách nhim tp hçp các xut ban phm (sách hudng 
dan nghiêp vii, sách hói -dáp pháp luât, sách h thông boa, tâ gap pháp 1ut...) 
cüa Sâ hoc xuât ban phâm cia cac Co quan, don vj Co ni dung ye hoit dng 
cia S dê dim vào PhOng Truyên thông. 

3. Tháng 12 hang nãm, Chánh Van phOng Si chi dao  cong chtrc Van thu 
tp hçip cac van ban cüa Trung uong, cia tinh v to chirc và hot dng ciia S, 
dóng thành quyên theo nãm dê h.ru ti Phông Truyên thông. 

4. Van phOng So tap hop các hiên vt do các co quan, don vj tng SO Tu 
pháp, Chi bô SO va cac tO chi:rc doàn the (danh hiêu thi dua, hInhthtrc khen 
thuOng, cO Elm niêm, biêu trung, hiên vt) dê luu ti Phông Truyên thông. 

5. Van phông SO thtthng xuyên theo döi vic tp hçrp, trlrng bay các tu 
lieu tai PhOng Truyên thông ciia SO; dê xuãt vic tnrng bay, sap xêp các tu Eiu 
trong PhOng Truyên thông cho khoa h9c, hop ly. 

Diu 15. Quy d!nh Ye vic di h9p, di cong tác 

1. TruOng hop mt nguOi duoc ctr di h9p, di Cong tác tiêp theo CáC flOi 
dung cOa kS'  trithc hoäc có nôi dung lien quan cüng I linh vrc, thi nguOi dirp'c 
cOdi hop, cong tác Ian tri.rOc cO trách nhim thông báo, chuyên ho so tài lieu 
(nêu co) cho ngu?ii dugc cr di dtr hop, cOng tác lan sau; có trách nhim truyên 
tâi, nêu rO các kiên cOa mmnh dã phát biêu ti kS'  hçp, cong tác truOc do. 

2. Ngithi dugc cO di hop, di cong tác v phãi báo cáo ngay ye kCt qua 
cuc hp và các kiên cOa minh dã phát biëu tai  cuc h9p do vOi Lânh dao  SO 
ph trách trong thOi gian sOrn nhàt. 

3. Thu truOng các don vi sr nghip tr1c thuc SO di cOng tác ra ngoài tinh 
(theo giây mOi cOa co quan có thâm quyên; di trao dôi, hçc tp kinh nghim); to 
chOc cho viên chtrc, ngirOi lao doug ciia don vj di tham quan, nghi mat... phai 
báo cáo Länh d.o SO phv trách ye ni dung, chuong trInh, thOigian, dja diem, 
thành phãn, nguôn kinh phi và chi dLrgc thirc hin khi cO sir dông cOa Lãnh 
dao SO phii trách (dông thOi thông báo cho Chánh Van phOng SO); khi ye phii 
báo cáo Lãnh dao SO ph trách ye kCt qua chuyên di. Thc tri.rOng các don vj ph.i 
chu trách nhim ye các van dC phat sinh trong chuyên di. 

Diu 16. Quy dlnh ye Lê tan, tiêp khách 

1. Van phông SO tharn mru cho Lãnh dao  SO thirc hin cOng tác l tan, 
tiêp khách cña SO, báo dam phi hop, tich su, tiêt kim; phôi hop vOi các phOng, 
don vj thirc hin cong tác 1 tan, khánh tiêt phiic vii các hi nghj cOa SO. 

2. TrirOng hop yêu cu nhiCm vu IC tan, tiêp khách can huy dng cOng 
chOc, viên chüc tai  các phOng, don v thI Van phOng SO xin kiCn Lãnh do SO 
và thông báo cho TruOng phOng, Thu trirOng don vj dé cCr nguOi tham gia phiic 
VU. 
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3. Các doàn khách cong tác lien quan den nhim vii chuyên mon ciia 
phông, dan vj náo thI phông, don vi do có trách nhiêrn chà trI, phôi hcip vOi Van 
phông SO thijc hiên dtxa, don khách. 

4. Vic chi tip khâch thxçc thirc hin theo quy dnh cña pháp 1u.t Va quy 
chê chi lieu nôi bô cOa SO, các dan vj trirc thuc SO. 

5. Van phông SO có trách nhiêm tham muu, dê xuât, quán 1 phOng Tiêp 
khách cCia Co quan. Thtxc hiên viêc bài trI, trlmg bay, sap xêp phOng Tiêp khách 
báo dam ljch si.r, trang hoàng dê phçic vi don tiêp các Doàn khách cOa SO. 

Chu'orng IV 
QUY D!NU  yE CITE DO HOP, CITE DQ BAO CAO 

Diêu 17. Chê d hQp cUa S& 

1. Hp giao ban Lãnh dao  SO 

a) Lãnh d?o  SO hçp giao ban mi tun 01 lan vào dâu tuân hoc h9p dot 
xuât theo yêu cu cong tác. 

Van phOng SO soan tháo các ni dung trInh Lãnh do SO t.i các cuc hpp 
giao ban Lãnh do SO. 

Trtthng hqp Lânh dao  SO không to chi.rc h9p dirge thI Van phOng So trInh 
Lãnh dao  SO cho kiên các ni dung thông qua H thông quãn 1 van bàn và 
dièu hành. 

b) Sau cuc hçp hotc sau khi lay ' kin thông qua H thng quãn I van 
bàn và dieu hành tinh, Van phông S dr thão van bàn Thông báo kêt Eun cüa 
Giám doe SO gfri các phOng, don vi dê to chüc thirc hin. 

2. Lãnh dao SO hop giao ban vOi Tru&ng các phông, ThO truOng don vj 
trirc thuôc SO mi tháng 01 lan vào ngày 12 hang tháng (neu tri1ng vào ngày 
nghi, ngay 1 hoäc trüng cac ni dung khác thi chuyên sang ngày lam vic tiCp 
theo) dê kiêm diem tInh hInh cOng tác cüa SO trong tháng, triên khai nhiçm vv 
cong tác tháng sau; tnrOng hgp khOng bô trI hp giao ban di.rgc thI lay kiên càa 
các phOng, don vj vào các dir tháo van bàn thông qua H thông quân l van bàn 
và diêu hành. 

3. Lãnh do SO hp giao ban vOi TnxOng các phông, ThO trirOng don v, 
toàn the cOng chrc, vienchrc, ngirOi lao dông c1a SO, TruOng phOng Tu pháp 
cap huyên 6 tháng môt lan; hop toãn the côngchrc, viên chOc, ngirOi Lao dng 
cüa SO, Trithng phOng Ti.r pháp cap huyn môi nãm 01 lan vào dp triên thai 
cong tác nãm. 

4. SO Tir pháp hp vOi các tO chute bO trg ti.r pháp thuc dôi tisçrng quán l 
nhà ni.rOc cCia SO (luât sir, cong chCrng, bàn dâu giá tài san...) mi nãm 01 lan dê 
dánhgiá cong tác quán 1' nhà nirOc dOi vOi các to chrc b trg tt.r pháp và nghe 
các tO chOc bô,  trçi tu pháp báo cáo, phán ánh, kien nghj hoat dng quán l' nhà 
nirOc cCia SO dOi vOi các tO chCrc hO trg tu pháp. 
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5. Dôi vyi các cuc h9p tai khoãn 2, 3, 4 Diêu nay, Trthng các phông, 
TI-iü trithng các don vi thuôc Si, Tnthng phông Tu pháp cap huyn phãi trirc 
tiêp tham dix các cuc h9p giao ban ciia S và tham dr day dü cac ni dung, 
chuong trInh c1ia cuôc hçp; trLrô'ng hyp không the tham dir dugc phái báo cáo 
xin kiên Lãnh dao S&, dông thyi thông báo cho Chánh Van phông So trixOc khi 
ci:r cap Phó di dtr thay; ngirOi duçic cir di dir các cuc h9p cáa SO phái báo cáo 
1a ni dung cuc hop vOi nguOi cia ccr di h9p. 

6. Tang ci.thng trao ciM thông tin, chi dao  nghip vti thông qua sir dvng E-1 
thông quàn I van bàn và diêu hành, thông qua cac hinhthi.rc h9p tr1rc tuyêfl 
hoc các hInh tht:rc khác phü hçip vOi thrc tiên dê han  chê các cuc h9p trong 
SO. 

Diu 18. H9p các phOng, don vi thuc S& 

E.Các phông, don vi mi tu.n t chOc h9p 01 1.n (sau khi có Thông báo 
kêt 1u.n h9p giao ban Lãnh dao  SO) ho.c hçp dt xuãt do yêu câu cong vic dC 
kiêm diem tinh hInh thrc hiên cong tác cüa phông, don v trong tuân, triên khai 
nhim vi cong tác tuân tiêp theo, kê hoach cong tác trong tháng. 

TarOng hap các phOng, don v không t chOc hap thrçic thI Truang phông, 
ThO truOng don vi chi dao dix thào các n)i dung can quán trit, chuyên lay 
kiên cong chCrc, viên chi.rc trong phông, don vj qua H thông quán l van bàn và 
diêu hành. 

Các phOng, don vi phái 1p  Si hap, ghi biên bàn ni dung cuc hap day 
dCi dê theo dOi, dánh giá kêt qua, chat luçing thtrc hin nhim vv chuyên mOn cOa 
cong chtrc, viên chi.rc, nguOi lao dng trong phOng, don vj. 

2. TruOng các phông, ThO trixOng các don vj trirc thuc SO ban hành van 
ban phân cOng cong vic cho tirng cong chOc, viên chirc, nguài lao dng de 
tham mixu, theo dOi tmg [mb virc cOng tác theo chOc nãng, rthim vi cüa phông, 
don vi. 

Diêu 19. Chê d hap cüa các to chác doàn the, các cuc h9p khác cüa . 

co' quan 

1. Các 10 chi:rc doân th t chOc hop, sinh hoat theo Diêu L quy dnh dê 
dánh giá, triên khai các hoat dng cOa các to chOc doàn the. 

2. Lãnh dao  SO hap It nhât mt nãm 02 thn vOi các to chrc doàn the dê 
thông báo nh&ng chii truang cOng tác cOa co quan, bin pháp giái quyCt nhrng 
kiên nghj cila doàn viCn, hi viên và nghe kiên dóng gop cáa các tO chrc, doàn 
the ye hoat dng cua Ca quan. 

3. Phong PhO bién, giáo diic pháp lut chO trI vOi các phOng don vi, các to 
chOc doàn the tharn muu to chrc sinh hoat "Ngày pháp 1ut" ctia SO mi tháng 
01 lan vào sang ngáy 04 (nêu trCing vào ngày 1, ngày nghi thi chuyên sang ngày 
lam vic tiCp theo) gOm toán the cong chOc, viên chOc, nguOi Lao dng co quan 
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dé phô bin các van ban rnôi cüa Dáng, Nhà nuóc Va triên khai các nhini vi 
chung cCia cci quan, doàn the. 

Diêu 20. Cong tác chuãn bi hi ngh, cuc h9p 

1. Cong tãc chuân bi cho các hi nghj toân ngành, các hi nghj, hi tháo, 
cuOc hop có su tham dr cüa lãnh dao  Uy ban nhân dan tinh, Eãnh do B Tir 
pháp hotc các cuôc h9p, hôi dam theo ThOa thun, Chuong trmnh hp tác quôc tê 
do Giám dOc Sâ quyêt djnh và phê duyt Chuang trmnh. 

2. Các hôi nghi, hôi tháo, cuôc h9p, các lOp tQp huãn, bi duOng nghip 
vii theo [Tnh vuc cong tác chuyên mon do Lânh do SO phii trách quyêt djnh. 

3. Lnh dao  các phOng, dan vj sir nghip trirc thuc So báo cáo Lãnh do 
SO phv trách quyêt djnh các cuôc h9p dê giái quyêt các cong vic chuyên mon 
và các cOng viêc khác theo chOc nãng, nhim vu dtxçyc giao thuc thâm quyên. 
Cáccuc h9p trong nôi bô các phông, don vj do Lành dto các phông, don vj tr 
quyêt djnh. 

4. Phông, dan v duqc Lãnh dao  SO giao chO trI, chuân bj hi ngh, hi 
thâo hoac cuc h9p phái xây dimg, chuân bj, sap xêp chu dáo các ni dung ye 
Kê hoach to chrc, Giãy mOi, dãng k) ljth cong tác, báo cáo, chuang trinh, ni 
dung, tài lieu... và các diêu kin hu can, k' thut khác, dam báo phuc vi1 tot cho 
hi ngh, hi thào, cuc h9p. 

Tat cá các hôi nghj, hôi tháo, cuc h9p d xuAt thOi gian cii the vOi Lãnh 
dao SO sau khi trao dôi vOi Van phông dê tránh tritng giüa các phông, don vi; 
lien h vOi Van phOng SO dê phOi hqp chuân bj các diêu kin tO chCrc thirc hin. 

Diu 21. Ché do báo cáo, thông kê cong tác ttr pháp; báo cáo cOng tác 
nôi chInh 

1. Các phOng, dcmvi truc thuôc SO, Phông Tix pháp các huyn, thành ph 
các tO chOc thrc hin chê d báo cáo cOng tác tis pháp hang tháng, qu', 6 tháng, 
9 tháng và 01 nãm vOi SO Tis pháp tnróc ngày müng 10 cOa kS'  báo cáo (nêu 
trüng váo thCr 7, chü nht thi chuyên sang ngày lam vic ké tiep), các k' báo cáo 
qu, 6 tháng, 01 näm thi khOng can phãi báo cáo tháng; báo cáo cOng tác dt 
xuât vOi So Tu pháp theo yeu câu cüa UBND tinh và Bô Tu pháp. 

Ch do thông kC cong tác tt.r pháp thiic hin theo Thông tu sO 
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 cüa B truOng B Tu pháp quy djnh môt sO 
ni dung ye hoit dng thông kê cüa ngânh tu pháp. Ch d báo cáo duc th1c 
hin thông nhât trCn Phãn mêm thông ké ngành tu pháp tai  dja chi 
https://thongke.moj.gov.vn  theo quy djnh tai  Quyêt dnh so 2626/QD-.BTP ngày 
30/12/2020 cüa B trithng B Tu pháp ye vic ban hanh Quy chê quán 1, sO 
diing phân mêm thông kC ngành Tu pháp và theo su chi do, hi.thng dn cüa BO 
Tix pháp. 
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2. Van phông SO tong hgp, xây dirng báo cáo, thông ké cOng tác cüa SO, 
báo cáo Bô Tr phãp, UBND tinh, Ban Nôi chInh Tinh Ciy và các Co quan htru 
quan bâo dam chat li.rcng, dung thOi gian quy djnh. 

3. Viêc thuc hiên ch do báo cáo, thng ké là mt trong nhüng can ci:r dê 
dánh giá mtrc do hoàn thành nhim vu và binh xét thi dua khen thuOng cüa tp 
the, cá nhân. 

ChtrongV 
QUY DINH  VE TIEP CONG DAN 

Diêu 22. Tiêp cong dan 

Vic tiêp cong dan tai  SO thirc hin theo Quy ché tip Cong dan ti SO Tu 
phápdoGiámdOc SObanhành. 

Can cü quy dinh cüa pháp lut và Quy chê tiêp cong dan cña SO, các don 
v sr nghip xãy dirng Quy chê tiép cong dan và bô tn Ijch tiêp cong dan cOa 
don vj dày thi theo quy djnh. 

Diu 23. Trách nhiêm ella Lãnh thi0 S& 

Giám dôc hoic Phó Giám dc (dirqc iy  quyn) tham gia Ljch Tiêp cOng 

dan dinh k' cüa lãnh dao  Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh. 

Giám dôc và Thanh tra SO tip cong dan theo Lch Tiêp cong dan djnh kr 
cüa So Tir pháp tai  phOng Tiêp cOng dan ci1a So theo Quy chê tiêp cong dan tai 
So hr pháp. TruOng ho-p Giám dOc yang thi üy quyên cho Phó Giám doe SO 
hoc Chánh Thanh tra tiêp cong dan theo quy djnh. 

Diu 24. Trách nhiêm ella Thanh tra S& 

1. Bô trI cOng chOc trijctiêp cong dan tai  phOng Tiêp cOng dan cüa SO. 

Vic tiCp cong dan và giái quyêt khiêu nai, tO cáo thtrc hin theo dung quy djnh 
ci.ia pháp Eut ye khiêu nai,  to cáo và tiêp cong dart. 

2. 1-luOng dan, trá lOi viêc khiêu nai, to cáo, kiên nghj cCia cOng dan. 

3. Kp thOi báo cáo Lãnh dao  So dôivOi nhQng ni dung, yêu c.0 dlla 
cOng dan vuçlt qua thãm quyên hoc nhQng van dê, vii vic nhy cam, pht:c tap. 

Chirong VI 
MOL QUAN H CONG TAC 

Diu 25. Quan he cong tác ella SO' Tir pháp vol các co quan lien quan 

1. Quan he cOng tác vOi các sO, ban, ngành ci1a tinh 

Trong vic chCi trI giái quyM các cOng vic có lien quan den chOc nãng, 
nhirn vi quyên hn ella nhiêu sO, ban, ngành, don vi truc thuc tinh, SO Ttr 
pháp thçrc hin trao dôi kiên vOi thu tru&ng cia các SO, ban, ngành, don vj. 

2. DOi vOi PhOng Tir pháp cap huyn 
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Si Tii pháp có trách nhim chi dao, hu&ng din, kiêm tra, thanh tra ye 
chuyên mon nghip vii cüa Phông Tu pháp các huyn, thành phô theo quy djnh 
ti Thông tlx so 07/2020/TT-BTP ngày 2 1/12/2020 cüa B trllông B Tir pháp 
hung dn chirc nãng, nhim vi và quyên han cüa Si Tir pháp thuc U' ban 
nhan dan cap tinh, PhOng Tu pháp thuc ban nhân dan cap huyn, Huàng 
dan so 48/HID-UBND ngày 17/11/2021 cüa UBND tinh ye chirc nãng, nhim vu, 
quyên han, tO chtrc và biên chê ccia PhOng Tu' pháp thuc Uy ban nhân dan dtp 
huyên; biên ché cong chirc Tu pháp - h tch cap xã trên dja bàn tinh Lng Son. 

* Lãnh do Sà dành th?i gian di cong tác ti Co sà (dinh kS',  dt xuât) ct 
kiêm tra, don dOc và chi dao  thi.rc hiên. 

Diu 26. Quan h cong tác cüa So Ttr pháp vói các to chuc trong SÔ 

1. Quan h cong tác cüa Lãnh dto So v&i Ban chap hàrih Chi b Si Tii 
pháp thçrc hin theo Quy chê lam vic cüa Ban chap hành Chi b S Tu pháp. 

2. Lãnh dao S tao diu kiên thuân Ii cho các to chtrc doàn the cüa S& 
(Cong doàn co so, Chi doàn thanh niên, Chi hi Eutgia)hot dng theo dOng 
diêu [ê, tOn chi, mvc  dIch; thirc hin k kêt Quy chê phôi hqp gop phân thirc 
hiên nhiêm vu chIrih tn cOa SO; tham kháo ' kiCn c1ia các tO chOc doàn the tn.rOc 
khi quyêt dnh các van dê có lien quan den quyên, nghTa vii và Igi ich hgp pháp 
cüa doãn viên. 

Chirong VI 
TO CH1C THU'C FLL1N 

Diêu 27. To chtrc thire hiên 

1. TruOng các phOng, ThO truOng các don vj có trách nhim quán trit, t 
chüc triên khai thi.ic hiên Quy chê nay den toàn the cong chirc, viên chOc, ngixOi 
lao dng trong phOng, don vj và kiêm tra, giárn sat cOng chtrc, viên chrc, nguOi 
lao dng trong phOng, don vj th11c hin Quy chê. 

2. Toàn the cOng chirc, viên chtrc, nguOi lao dng trong co quan có trách 
nhim thçrc hin nghiêm tüc Quy chê nay. 

3. Van phông SO có trách nhim theo dOi, dOn dôc, tong hçp tInh hInh 
triên khai thkrc hin Quy chê nay và báo cáo Lãnh do SO. 

Diu 28. Diu khoãn thi hành 

Trong qua trInh to chüc thirc hin Quy ché nay nCu can bô sung, sOa dôi 
nhãm nãng cao hiu qua cOng tác, tang cirOng trách nhim cho t.p the và cá 
nhàn khi thi hành nhim vi1 hoc có nhrng vwfrng mac mOi phát sinh thI các 
phOng, don vj phán ánh ye Van phOng SO tOng hcrp, báo cáo Lãnh do SO d 
xem xét, sOa dOi, bô sung cho phñ hcip./. 
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