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Số 77 /QĐ-STP

Bình Phước, ngày 19 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND
tỉnh Bình Phước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 75 /QĐ-STP ngày19 /6/2019 của Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Bình Phước về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp;
Căn cứ Quyết định 76 /QĐ-STP ngày19 /6/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp
về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Lãnh
đạo Sở cụ thể như sau:
1. Ông Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở:
Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung; Ngoài ra, phụ trách Văn phòng Sở
2. Ông Lê Tiến Hiếu - Phó Giám đốc:
Phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Pháp chế; Công
tác tư pháp cấp huyện, cấp xã.
3. Ông Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc:
Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp; Trung tâm dịch
vụ đấu giá tài sản; Trung Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; Phòng Công chứng số
01.
Điều 2. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở quyết
định việc điều chỉnh, bổ sung hoặc tạm thời thay thế một số lĩnh vực công tác do
Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách cho phù hợp với tình hình thực tế. Các
Phó Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước
Giám đốc về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị mình phụ trách theo
Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; đồng thời báo cáo kết quả đạt được, những
khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cuộc họp giao ban
hàng tháng trước Giám đốc.

Điều 3. Các (ông) bà Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn
vị sự nghiệp thuộc Sở và các (ông) bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
140/QĐ-STP ngày 30/11/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Như Điều 3;
- GĐ, PGĐ;
- Lưu: VT, VP.
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