UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ TƯ PHÁP
Số: 582/STP-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 5 năm 2018

V/v sơ kết công tác tư pháp
6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi:
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý.
Để đổi mới phương pháp giao ban, trực báo công tác tư pháp 6 tháng đầu
năm 2018 tại địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc Sở:
1. Báo cáo ngắn gọn, súc tích nội dung thực hiện các nhóm nhiệm vụ
trọng tâm tại Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2018 (ban hành
kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của
UBND tỉnh) và Kế hoạch số 128/KH-STP ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Sở
Tư pháp về triển khai, thực hiện công tác Tư pháp năm 2018 theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, nhất là những lĩnh vực công tác nổi bật của phòng, đơn
vị. Thời gian báo cáo từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018.
2. Báo cáo số liệu thống kê theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TTBTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động
thống kê ngành Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng, đơn
vị.
3. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân,
Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng quản lý của
phòng, đơn vị (nêu cụ thể việc triển khai thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực
công tác, những đơn vị làm được, chưa làm được, mức độ hoàn thành nhiệm
vụ).
4. Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá thực hiện công
tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018.
5. Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý rà soát,
tập hợp các kiến nghị đã gửi Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ nhưng chưa
được giải đáp, tổng hợp thành một Phụ lục kèm theo Báo cáo của phòng, đơn
vị.
Nội dung Báo cáo trực báo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
gửi về Sở Tư pháp bằng hình thức văn bản và bản điện tử (theo địa chỉ:
nntan.stp@thuathienhue.gov.vn) trước 17h00 ngày 08/6/2018.

Nhận được Công văn này yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Trung
tâm Trợ giúp pháp lý triển khai thực hiện nghiêm túc, xem đây là tiêu chí để
đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2018./.
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GIÁM ĐỐC
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- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
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