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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT LUẬN
của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2019
Ngày 25/7/2019 tại Hội trường B – Sở Tư pháp, Giám đốc đã chủ trì cuộc họp giao
ban tháng 7/2019.
Thành phần dự họp gồm: Ban Lãnh đạo Sở; Trưởng (phụ trách) các phòng nghiệp vụ,
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
Vắng có lý do: Đ/c Vũ Thế Quyết (đi công tác, cử đ/c Phan Trà Nguyễn dự nghe).
Sau khi Văn phòng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng
7/2019; tình hình thực hiện Kết luận giao ban tháng 6/2019; chế độ thông tin báo cáo của
các đơn vị; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở kết luận như sau:
I. Nhiệm vụ chung: Các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm:
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 28/12/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình
Phước; Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2019 về Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở
Tư pháp tỉnh Bình Phước; Chương trình, Kế hoạch chuyên đề đã được UBND tỉnh phê
duyệt để thực hiện tại Sở Tư pháp
- Thực hiện nghiêm Quyết định 75/QĐ-STP ngày 19/6/2019 của Giám đốc về ban
hành quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hoá
công sở; chấp hành nội quy cơ quan theo quyết định 06/QĐ-STP.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019
của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư
pháp tỉnh Bình Phước. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng ủy, các
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Lãnh đạo đã được ban hành.
- Các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức,
viên chức và người lao động đơn vị mình hàng tháng đúng theo quy định.
II. Nhiệm vụ của từng đơn vị:
Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Văn phòng Sở
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐUBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công
tác lưu trữ và lập hồ sơ năm 2019.

- Tiếp tục tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 1333/UBND-NC ngày 20/5/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm công tác cán bộ theo
đúng Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc
ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công
chức lãnh đạo”
- Đối với công công tác thanh tra thực hiện theo Công văn số 558/TTR-TTCN ngày
02/7/2019 của Thanh tra Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thanh tra và xử phạt vi
phạm hành chính.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 320/KL-STP ngày 07/5/2019 của Giám đốc
Sở Tư pháp.
- Tham mưu Ban Lãnh đạo Sở đề xuất giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc giúp
Ban Lãnh đạo Sở tham gia các ban, hội đồng đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.
2. Phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp
- Tiếp tục tham mưu Đề án chuyển đổi Phòng Công chứng số 01 theo đúng Kế hoạch,
lộ trình đã đề ra.
- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện dự thảo Quyết định Quy định
tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước để tham mưu Lãnh
đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành;
- Chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc – HĐND tỉnh
đối với công tác PBGDPL
- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.
3. Phòng Pháp chế
- Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-STP ngày
26/7/2019 về khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính
năm 2019 tại Sở Tư pháp. Báo cáo giao ban hành tháng, phải đánh giá được kết quả thực
hiện các nội dung theo Kế hoạch.
- Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải
Quan theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Công tác thẩm định văn bản QPPL phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình tự
theo Nghị định số 34/2016 ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4. Phòng Hành chính Tư pháp
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Luật Hôn nhân và gia
đình.

- Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền SDĐ, tài sản gắn
liền với đất năm 2019 theo Kế hoạch số 29/KH-STP của Sở Tư pháp
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Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7/2019, yêu cầu các
đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Trang Website của Sở;
- Lưu: VT.
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