
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1482 /STP-VP 
V/v đôn đốc đề xuất thực hiện 

kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Tư pháp 

 

Lạng Sơn, ngày 08  tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở  

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết 

định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 

2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 13/KH-

STP ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021của Thủ tướng Chính phủban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề xuất, xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công 

lập của đơn vị trên cơ sở đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ 

chức, số lượng người làm việc, cơ sở vật chất, kết quả hoạt động, việc thực hiện 

tự chủ tài chính… , các văn bản quy định hiện hành, đánh giá về tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân của đơn vị, từ đó xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp chi tiết, 

cụ thể, đánh giá hiệu quả đem lại của Phương án. 

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp khẩn trương xây dựng Phương án gửi về 

Văn phòng Sở trước ngày 16/4/2022. 

Giao Văn phòng Sở tổng hợp Phương án của các đơn vị sự nghiệp, xây 

dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp, 

báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt trước ngày 22/4/2022. 

2. Trên cơ sở Phương án kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập 

được phê duyệt, các đơn vị khẩn trương xây dựng hồ sơ dự thảo Đề án kiện 

toàn, sắp xếp đơn vị theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Giao Văn phòng Sở đôn đốc, phối hợp với các đơn vị sự nghiệp hoàn 

thiện dự thảo Đề án theo đúng quy định, báo cáo Lãnh đạo Sở tiến độ thực hiện 

tại các kỳ họp Giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần. 
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3. Đối với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, yêu cầu Trung tâm chủ 

động tham mưu, khẩn trương phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên 

môn có liên quan đề xuất, hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn, 

nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng 

tiến độ đề ra tại Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 07/3/2022 về việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 theo Quyết định số 197/QĐ-

UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, 

Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, báo cáo Lãnh đạo Sở việc 

triển khai, thực hiện../. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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