UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:455 /KL-STP

Bình Phước, ngày19 tháng6 năm 2019

KẾT LUẬN
Của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Lãnh đạo Sở ngày 18/6/2019
Vào lúc 9h00, ngày 18/6/2019 tại Hội trường B – Sở Tư pháp, ông Bùi Quang
Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban Lãnh đạo Sở
I. Thành phần cùng dự họp gồm:
- Ông Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở.
- Ông Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở;
- Ông Trần Văn Quê – Công chức Văn phòng Sở;
- Ông Bùi Quang Anh Giao – Thư ký.
II. Nội dung:
Kiện toàn công tác cán bộ của Sở Tư pháp; định hướng một số nhiệm vụ của
Sở Tư pháp;
Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận
như sau:
1. Công tác cán bộ:
- Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Phòng Công
chứng số 01 đối với ông Vũ Thế Quyết theo quy định của pháp luật.
- Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Pháp chế đối với ông Ngô
Quốc Huy theo Công văn số 1009/SNV-CCVC ngày 13/6/2019 của Sở Nội vụ về
việc thỏa thuận bổ nhiện công chức Lãnh đạo.
- Trưởng phòng Pháp chế sau khi có Quyết định bổ nhiệm, tổ chức đăng ký
lịch để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Pháp chế theo quy định.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm:
- Trên cơ sở góp ý của các Ban Lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở có trách nhiệm
tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở ban hành các Quyết định, quy chế, phân công lại
nhiệm vụ cho phù hợp với Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019
của UBND tỉnh. Trong đó, đối với việc Giúp Ban Lãnh đạo Sở tham gia thành viên
các Ban Chỉ đạo, Hội Đồng liên ngành do Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
thành lập phải đảm bảo phù hợp với việc thưc hiện nhiệm vụ chuyên môn của các
đơn vị.

- Đối với việc việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Phòng đối với ông Nguyễn
Văn Tám, Văn phòng có trách nhiệm thông báo theo Công văn số 387/SNV-CCVC
ngày 12/3/2019 của Sở Nội vụ.
Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Lãnh đạo Sở. Yêu
cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Các phòng, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.
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