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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp giao ban công tác tư pháp tháng 9 năm 2018
Ngày 27/9/2018, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban công
tác tháng 9 do đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở chủ trì với các đồng chí Phó
Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tóm tắt kết
quả công tác tư pháp tháng 9, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 và ý
kiến thảo luận của các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng chí
Giám đốc Sở kết luận như sau:
Công tác tư pháp tháng 9 năm 2018 đã triển khai thực hiện, đạt được theo
kế hoạch đề ra; các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ
thể:
I. Công tác chung
- Công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động nhân kỷ
niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND
ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Các phòng Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở, Trung tâm
Trợ giúp pháp lý xây dựng Bộ thủ tục hành chính thống nhất gửi Văn phòng Sở
để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
- Các phòng báo cáo công tác cải cách hành chính theo đề cương phục vụ
việc giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (vào ngày 02/10/2018).
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch
công tác năm 2018 để đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong đó
ưu tiên tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được bố trí kinh phí từ đầu năm.
II. Công tác chuyên môn
1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản
- Tham mưu trình UBND tỉnh việc thực hiện Công văn số 3447/BTPKTrVB ngày 14/9/2018 của Bộ Tư pháp về kiểm tra, xử lý văn bản theo chỉ đạo
của Chính phủ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018.
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- Tiếp nhận và thực hiện thẩm định các dự thảo văn bản QPPL; thực hiện
góp ý, tổng hợp ý kiến dự thảo văn bản QPPL do Trung ương, HĐND, UBND
tỉnh và các Sở, ban, ngành gửi đến.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/11/2017 của
UBND tỉnh về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và
Kế hoạch số 1789/KH-STP ngày 14/12/2017 của Sở Tư pháp về rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.
2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp
luật
- Tham mưu trình UBND tỉnh Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật năm 2018.
- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính có
nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng do Ủy ban
nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng
Tư pháp cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác trưng cầu (nếu có).
3. Công tác Hành chính tư pháp
- Phối hợp với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức 04 lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng phần mềm đăng ký và quản
lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, tra cứu và cấp Phiếu
Lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Phối hợp các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên
ngành số 1069/QCPHLN-STP-TAND-VKSND-CA-CTHA về tiếp nhận, cập
nhật, cung cấp, khai thác, xử lý, trao đổi thông tin, lập lý lịch tư pháp và cấp
Phiếu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
- Tổ chức Hội thảo chuyên đề về đấu giá tài sản (tổ chức trong 01 ngày
16/10/2018);
- Thực hiện kiểm tra tại 01 tổ chức đấu giá tài sản, 03 chi nhánh của tổ chức
hành nghề luật sư và Trung tâm pháp y tỉnh theo Kế hoạch.
- Hoàn thành các thủ tục thực hiện lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp
pháp lý với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.
- Hoàn thành rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo
quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
5. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế
thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tuyên truyền qua
mạng Internet; biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật.
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- Ban hành Kết luận kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.
6. Công tác Thanh tra
- Tham gia Đoàn kiểm tra về tổ chức và hoạt động Luật sư tại địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 158/KH-STP ngày 06/02/2018 của Sở Tư
pháp về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại cơ quan và các phòng,
đơn vị thuộc Sở.
- Thực hiện tiếp dân tại trụ sở; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền.
7. Công tác Tổ chức văn phòng
- Tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh dự toán kinh phí hoạt động
năm 2019 của Sở Tư pháp.
- Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
của Bộ Tư pháp (dự kiến ngày 15-17 tháng 10/2018)
- Tham mưu ban hành Đề án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức các phòng chuyên
môn nghiệp vụ, tổ chức giúp việc Giám đốc Sở của Sở Tư pháp.
- Triển khai tổng kết công tác tư pháp năm 2019; thực hiện đánh giá nội bộ
năm 2018.
- Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài nội dung công tác ghi trên, các phòng, đơn vị thực hiện một số công
việc khác đã có kết luận tại giao ban và công tác đột xuất, phân công của Lãnh
đạo Sở. Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Giám đốc Sở thông qua, đề
nghị các đồng chí Phó Giám đốc và Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu VP, VT.
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