
    UBND TỈNH TÂY NINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ TƯ PHÁP                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:        /TB-STP                                    Tây Ninh, ngày      tháng 4 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, 

Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 714/KH-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp về 

việc đối thoại với thanh niên năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức đối thoại giữa Đảng 

ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp vào lúc 15h00 ngày 

30/3/2021 tại Phòng họp. 

1. Tham dự đối thoại  

- Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ trì Hội nghị. 

- Ông Nguyễn Thành Lũy - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Sở; Trưởng 

phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật; 

- Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

phụ trách tham mưu công tác thanh niên của Sở; 

- Bà Đặng Thị Bích Hiền - Chủ tịch Công đoàn - Chánh Văn phòng Sở; 

- 09/11 đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp (02 đoàn viên đang nghỉ thai sản); 

- Ghi biên bản: Bà Phạm Lê Ngọc Giàu - Ủy viên BCH Chi đoàn. 

2. Nội dung đối thoại 

2.1. Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối 

với thanh niên. 

2.2. Hoạt động của các phòng, đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của thanh niên. 

2.3. Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên. 

2.4. Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2.5. Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên. 

3. Những vấn đề được đoàn viên nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất 

3.1. Hiện tại Chi đoàn có 11 đoàn viên, trong đó, có 2 đảng viên, 5 đoàn 

viên ưu tú đang trong quá trình phát triển Đảng, 02 đoàn viên vừa thực hiện quy 

trình giới thiệu đoàn viên ưu tú. Các bạn đoàn viên đã và đang rất cố gắng phấn 

đấu, rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của đảng. Vì vậy, kính đề nghị 

Đảng ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các bạn đoàn viên phát triển đảng 

trong thời gian tới. 
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3.2. Một số đoàn viên sau khi được kết nạp đảng, vì nhiều lý do, các bạn 

thường xin trưởng thành sau một thời gian ngắn, đôi khi ảnh hưởng đến hiệu quả 

công tác đoàn. Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, hỗ trợ Chi đoàn đối 

với các trường hợp này. 

3.3. Chi đoàn đã và đang thực hiện hiệu quả Quỹ góp vốn xoay vòng. Theo 

kế hoạch, đến tháng 6 năm 2021 sẽ kết thúc. Để tiếp có hoạt động hỗ trợ cho đoàn 

viên, giúp đoàn viên có thêm kinh phí khi nhận quỹ, đồng thời cũng là cầu nối 

gắn kết giữa đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, kính 

đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện 

hoạt động này. 

3.4. Trong năm 2020, do tình hình Covid 19 nên cơ quan ít có hoạt động 

giao lưu Văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, áp lực công việc của các bạn đoàn viên 

nói riêng và cuả cơ quan nói chung là rất cao. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị 

Ban Giám đốc quan tâm, tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sân 

chơi cho công chức, viên chức, người lao động của ngành, góp phần giải tỏa một 

phần áp lực công việc. 

3.5. Thứ sáu ngày cuối cùng của tháng, Chi đoàn có hoạt động dọn dẹp vệ 

sinh cơ quan. Đôi khi công việc nhiều và rất mệt, nhưng không có kinh phí riêng 

để hỗ trợ nước uống cho các bạn tham gia. Ban Chấp hành cũng khó quyết định 

trích quỹ cho các hoạt động này. Kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở định 

hướng cho Chi đoàn trong việc sử dụng quỹ phục vụ cho hoạt động. 

3.6. Chi đoàn Sở Tư pháp có số lượng đoàn viên tương đối ít (11 đoàn viên, 

trong đó có 02 đoàn viên đang nghỉ thai sản), trong khi nhiệm vụ công tác đoàn 

ngày một nhiều. Đôi khi, các bạn đoàn viên khó cân đối được thời gian tham gia 

công tác đoàn và thời gian thực hiện công tác chuyên môn. Để phong trào đoàn 

của Chi đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh, bản thân kính đề nghị Đảng ủy, Ban 

Giám đốc Sở có định hướng cũng như quan tâm, hỗ trợ đoàn viên mạnh dạn tham 

gia hoạt động đoàn. 

3.7. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị đối với 

các bạn đoàn viên hiện nay của Sở như thế nào?  

4. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên đã được giải đáp 

ngay tại cuộc đối thoại: 7/7 

5. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên có nội 

dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực đã được chuyển đến cơ 

quan tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết 

 Không phát sinh. 

6. Phân công phòng, đơn vị giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh 

niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

- Trên cơ sở ý kiến trao đổi, giải đáp và tiếp thu của Đảng ủy, Ban Giám 

đốc Sở tại buổi đối thoại (có Biên bản), giao Văn phòng theo dõi, tham mưu Đảng 

ủy, Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện. 
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- Văn phòng Sở phổ biến, hướng dẫn thêm cho các bạn đoàn viên nói riêng 

và cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết về điều kiện, quy trình, 

thủ tục, hồ sơ, các chính sách khi đăng ký tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình 

độ học vấn. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, 

Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp trong năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đ.vị thuộc và trực thuộc Sơ; 

- Chi đoàn Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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