
    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 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp  

giao ban tháng ngày 16/7/2021 

 

Vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp 

giao ban tháng tại Phòng họp Sở Tư pháp. 

Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở có 2/3 đồng chí (Vắng đồng 

chí Vũ – Phó Giám đốc Sở); Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc 

Sở. 

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Ghi biên bản: Ông Bùi Đắc Hiển - Chuyên viên Văn phòng Sở. 

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp 

đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng 6 năm 

2021. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các 

phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số 

khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng 

hoạt động thời gian tới.  

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: Nhìn chung, các công việc 

chuyên môn đã được triển khai đảm bảo theo chương trình, kế hoạch năm, cơ 

bản đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy. 

Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết 

quả đạt được, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:  

I. MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý  

 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức 

phức tạp, Ban Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Lưu ý: 

+ Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại công sở, thường xuyên 

thực hiện sát khuẩn tay, nơi làm việc; 

+ Bố trí 50% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo 

như quy định; 
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+ Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị 

không chia sẻ thông tin không chính thống; những nội dung không thuộc chức 

năng, nhiệm vụ được giao; 

- Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, 

tham mưu cho Ban Giám đốc các nội dung về phòng, chống dịch Covid.  

2. Chú trọng hơn nữa đến chất lượng tham mưu văn bản 

Qua theo dõi, chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đạt yêu cầu. Có 

một số trường hợp chưa chuẩn xác, chặt chẽ về nội dung; chưa thống nhất về 

cách thể hiện; chưa đúng thể thức (về cỡ chữ, canh lề,…).; còn lỗi đánh máy (sai 

chính tả, thiếu/thừa chữ…). Do vậy, đề nghị lãnh đạo các phòng theo dõi, nhắc 

nhở công chức khi tham mưu soạn thảo văn bản cần rà soát kỹ, đảm bảo chặt chẽ 

trước khi trình ký. Đảm bảo thống nhất về cách thức trình bày, thể thức văn bản. 

Rút kinh nghiệm về nội dung đã được lãnh đạo góp ý chỉnh sửa, không để lặp đi 

lặp lại sai sót. 

3. Chú trọng phối hợp tốt hơn nữa trong tham mưu xử lý công việc 

- Phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết 

công việc. Khi trao đổi công việc với các cá nhân bên ngoài cơ quan, cần thận 

trọng, tránh gây hiểu nhầm. 

- Trong phối hợp xử lý công việc tại cơ quan: Các phòng, đơn vị và từng 

công chức, viên chức cần chủ động, tích cực phối hợp để giúp cơ quan hoàn 

thành nhiệm vụ chung, tham gia góp ý với tinh thần xây dựng, có thái độ cầu thị, 

những nội dung góp ý đúng phải được tiếp thu sửa chữa, rút kinh nghiệm… 

II. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ 

1. Rà soát chương trình, kế hoạch năm 2021, tập trung tham mưu, triển 

khai hoàn thành các công việc thuộc kế hoạch 2021, cố gắng chậm nhất trong 

tháng 10/2021 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là các nội dung kiểm tra, 

tranh tra chuyên đề. Trong đó, đặc biệt chú ý những việc mới phát sinh theo yêu 

cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

Do tình hình dịch bệnh, nên tinh thần là không tổ chức sơ kết, đánh giá 

công tác 6 tháng đầu năm 2021. Do vậy, các phòng, đơn vị cần chủ động tự 

kiểm điểm, đánh giá, lên kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, kịp thời đề xuất tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

2. Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc văn bản tiếp thu, giải thích, 

hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Phòng Tư pháp các 

huyện, thị xã, thành phố. Khi thực hiện, cần lưu ý: 

- Nội dung nào rõ về mặt pháp lý thì hướng dẫn để các địa phương thực 

hiện. 

- Nội dung nào chưa rõ về mặt pháp lý, vướng mắc, bất cập liên quan đến 

cơ chế do Trung ương quy định thì ghi nhận để kiến nghị Trung ương (không 

giải thích quy định).  
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- Nội dung nào thuộc trách nhiệm của các ngành chức năng khác thì tùy 

nội dung: Ghi nhận để trao đổi với ngành chức năng trước khi trả lời (nếu thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp) hoặc đề nghị các địa phương có 

văn bản gửi ngành chức năng có văn bản chính thức trả lời. 

Giao các phòng tham mưu sớm, trình lãnh đạo phụ trách trực tiếp có ý 

kiến, sau đó gửi Văn phòng tổng hợp, gửi Ban Giám đốc góp ý trước khi trình 

ký. 

3. Chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng 

chống dịch. 

4. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công bố danh mục TTHC năm 

2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình một cửa điện tử của 

TTHC… 

5. Sử dụng kinh phí: Thực hiện tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định. Đối 

với nguồn kinh phí không khoán, 6 tháng đầu năm giải ngân rất ít (do tình hình 

dịch bệnh nên nhiều nội dung chậm hoặc không triển khai), đề nghị các phòng 

chuyên môn rà soát lại nhiệm vụ tham mưu, phối hợp Văn phòng có kế hoạch 

triển khai các mặt công tác gắn với sử dụng kinh phí phù hợp (đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả), tránh trường hợp cuối năm trả lại quá nhiều. Giao đồng chí 

Nguyễn Thành Lũy - Phó Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì phối hợp các phòng rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công 

bố danh mục TTHC năm 2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình 

một cửa điện tử của TTHC… 

- Sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp để trình thông qua UBND tỉnh 

(hoàn thành trong tháng 7/2021). 

- Rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị để tham 

mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt đối với 

những trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định. 

- Tham mưu việc tổ chức trao quyết định và giải quyết các chế độ, chính 

sách cho công chức nghỉ hưu theo quy định (Đ/c Hương). 

2. Công tác Xây dựng, kiểm tra văn bản và Quản lý việc thực thi về 

pháp luật 

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL 

- Sớm hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề về những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản để trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo; chuẩn bị tham mưu văn bản theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, thẩm định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
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2.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo 

dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 

Tiếp tục tham mưu triển khai các Kế hoạch kiểm tra XLVPHC; theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. Xem xét, lồng ghép các kế hoạch kiểm tra. 

3. Công tác Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai 02 Nghị quyết đã ban hành (về phí 

giao dịch bảo đảm và lệ phí hộ tịch). 

- Tham mưu UBND tỉnh thông báo về việc nhận hồ sơ thành lập Văn 

phòng Thừa phát lại ở một số địa phương theo Đề án đã được phê duyệt; tham 

mưu Ban Giám đốc các bước tiếp theo liên quan đến việc tiếp nhận, xét duyệt 

hồ sơ…, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

- Sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình đấu giá (theo Quyết định 

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).  

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo Nghị 

quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết 

của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một 

số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, tập trung tham mưu chuẩn 

bị cho đợt kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước 

năm 2021. 

- Tham mưu triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án xây dựng phần 

mềm công chứng, chứng thực. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, bất cập khi 

triển khai giai đoạn 1 để cung cấp thông tin cho chủ đầu tư (Sở Thông tin và 

Truyền thông) có biện pháp khắc phục. 

- Tham mưu triển khai các bước tiếp theo trong công tác chứng thực điện 

tử, đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra. 

- Về việc cập nhật cơ sở dữ liệu LLTP: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cập 

nhật, tập trung kiểm tra hồ sơ LLTP đã nhập máy nhưng chưa kiểm tra để gửi cơ 

quan chức năng theo quy định 

- Tập trung tham mưu giải quyết hồ sơ xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch 

Việt Nam. Tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp thẩm 

tra, cho ý kiến sớm. 

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch PBGDPL 

năm 2021, trong đó lưu ý: 

- Rà soát lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐ PBGDPL 

theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu 

điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện. 
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- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 (nhất là các xử lý các hành vi vi phạm về phòng, 

chống dịch) 

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2021 với các hình thức phù hợp. 

5. Công tác Thanh tra 

- Thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ Chánh thanh tra. 

- Ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động 

luật sư; xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các chuyên đề còn lại theo Kế 

hoạch năm 2021.  

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết có thể không tổ chức kiểm tra trực tiếp, 

thay bằng việc kiểm tra qua báo cáo. Tuy nhiên, cần đảm bảo hướng dẫn của 

Thanh tra tỉnh. 

- Sắp xếp, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của UBND 

tỉnh (theo phân công của Ban Giám đốc Sở).  

6. Hoạt động các đơn vị sự nghiệp 

- Tiếp tục triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần nhắc nhở công chức, 

viên chức, người lao động thuộc đơn vị lưu ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid - 19. 

III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ  

1. Về việc ưu tiên tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 cho công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở và những người làm việc trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp: Sở Tư pháp đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, sắp tới sẽ tiếp tục 

có văn bản đôn đốc, kiến nghị. 

2. Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công chứng đối với người có hộ 

khẩu thuộc vùng cách ly theo Chỉ thị 16: Ban Giám đốc Sở ghi nhận, sẽ trao 

đổi cơ quan chức năng để có hướng dẫn thực hiện. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại họp giao ban tháng ngày 

16/7/2021, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                      
- Ban Giám đốc Sở;                  
- Các phòng, đ/v thuộc và TrT Sở;           

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu VP,VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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