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Công tác tƣ pháp 6 tháng đầu năm 2019,  

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 

 
Căn cứ Công văn số 1854/STP-VP ngày 27/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TƢ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp  

1.1. Công tác văn bản pháp quy 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 cấp huyện và cấp xã không ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật (bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018). 

1.2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 cấp huyện và cấp xã không ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.  

Kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản qquy phạm pháp luật kỳ 2014 – 

2018. UBND huyện đã ban hành Báo cáo kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND và UBND huyện Đình 

Lập trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018, bao gồm: 43 văn bản, trong đó có 28 

nghị quyết, 15 quyết định. 

- Văn bản QPPL của HĐND, UBND đã hết hiệu lực toàn bộ: 20 văn bản 

(18 Nghị quyết, 02 Quyết định hết hiệu lực toàn bộ). 

- Văn bản QPPL của HĐND, UBND ngưng hiệu lực một phần: 01 văn bản 

(01 Nghị quyết). 

- Văn bản QPPL của HĐND, UBND đang còn hiệu lực: 22 văn bản, trong 

đó 10 Nghị quyết, 12 Quyết định. 

1.3. Công tác tự kiểm tra 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Tư pháp không kiểm tra văn bản 

QPPL nào do cấp huyện, cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

1.4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 Ngày 22/01/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND 

thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập năm 

2019, trong đó tập trung vào các nội dung:  

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 

66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
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nghiệp và các văn bản có liên quan, các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật mới có liên quan đến doanh nghiêp, chú trọng các lĩnh vực pháp luật về kinh 

doanh: Môi trường kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo; các 

vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, để kịp thời kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành mới các văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan 

hành chính nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời chấn 

chỉnh những hành vi trái pháp luật, đảm bảo thủ tục hành chính được thực hiện 

theo quy định. 

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của 

UBND huyện; nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp lý, nhất là các thủ 

tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp 

luật cho doanh nghiệp, tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu 

quả thiết thực, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy 

định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị xử lý 

những vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp 

luật….  

2. Công tác quản lý nhà nƣớc về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

2.1. Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/01/2019 về 

Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2019, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tuân thủ các quy 

định của pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm hành chính.  

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16/01/2019 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019 

trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm; Theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động trên địa bàn huyện. 

3. Công tác hành chính tƣ pháp 

- Công tác hộ tịch: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng 

dẫn, kiểm tra và duy trì các hoạt động về hộ tịch trên địa bàn theo quy định. Chỉ 

đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn tham gia tập huấn phần mềm hộ 

tịch điện tử dùng chung; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phần mềm hộ tịch kể từ 

ngày 01/7/2017. 
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- Công tác nuôi con nuôi: Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện triển khai, hướng 

dẫn công chức tư pháp cấp xã thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi. Bên cạnh đó hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện 

đăng ký nuôi con nuôi khi cấp xã cần giải đáp, thắc mắc. Kết quả trong năm trên 

địa bàn huyện đăng ký được 02 việc (bằng 33% so với 6 tháng đầu năm 2018) 

- Công tác chứng thực: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức thực 

hiện và hướng dẫn cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 

từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Thông tư số 

20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 

Chính phủ, Thông tư liên tịch số 226/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí chứng thực và các quyết định về thủ tục hành chính liên quan đến chứng 

thực tại cấp huyện và cấp xã; kịp thời giam mưu giải quyết các vướng mắc phát 

sinh, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chứng thực của nhân dân và theo quy định 

của pháp luật.  

(Có Biểu số 17b kèm theo báo cáo) 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra 6 xã về 

công tác tư pháp năm 2019.  

4. Quản lý nhà nƣớc về công tác bồi thƣờng nhà nƣớc 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/02/2017 về thực 

hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Đình Lập; chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước, Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP 

ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ hướng 

dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý 

hành chính. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2019 không phát sinh các trường 

hợp phải bồi thường theo luật định. (bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018). 

5. Công tác bổ trợ tƣ pháp 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt Nghị định số 

83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả: tiếp nhận và giải quyết 14/14 hồ sơ đăng ký thế 

chấp,  9/9 hồ sơ xóa thế chấp; không có hồ sơ tồn đọng. 

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá 

tài sản theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ hướng 

dẫn biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 
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17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh các vụ 

việc đấu giá tài sản. 

6. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

thị trấn tiếp cận pháp luật. 

6.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/01/2019 

của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng năm 2019; Kế hoạch số 37/KH-HĐPH 

ngày 28/01/2019 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đình Lập năm 

2019; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện về thực hiện 

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên đại bàn huyện Đình Lập năm 2019; Kế hoạch 

số 95/KH-BCĐ ngày 05/4/2019 của BCĐ thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL 

cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2019… 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phổ biến GDPL của tỉnh, huyện, Hội đồng phổ biến 

GDPL huyện đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên phụ 

trách công tác phổ biến GDPL các xã, thị trấn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến GDPL năm 2019 và tổ chức thực 

hiện 

 Tổng số văn bản, tài liệu, tờ rơi đã phổ biến là 9.635 bản, trong đó có các 

văn bản luật, nghị định về các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; hôn nhân và 

gia đình; hòa giải ở cơ sở; Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Hình sự; Luật Tiếp cân 

thông tin; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Giáo dục; Luật Tố cáo; chứng thực; hộ tịch; bảo vệ rừng; An toàn giao thông; 

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; Phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an 

toàn thực phẩm... được triển khai tại các hội nghị cấp huyện và cấp xã. 

Kết quả thực hiện các kế hoạch, đề án thông qua một số hình thức 

- Nội dung: 

 + Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Sở, ngành, UBND cấp xã tổ chức 

các hội nghị tập huấn và tuyên truyền phổ biến lồng ghép các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực ngành như: Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham 

nhũng; Luật Giáo dục; Luật Đất đai; Luật Tố cáo; phòng chống bạo lực gia đình; 

Hòa giải ở cơ sở; An toàn giao thông; Phòng chống buôn lậu, gian lận thương 

mại; Phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm.... Kết quả tổ chức được 

194 cuộc với 6.075 lượt người tham dự. 

 - Hình thức:  

 + Mở hội nghị tuyên truyền; phát tài liệu, tờ rơi cho đại biểu đến dự tại hội 

nghị cấp huyện, cấp xã và tại thôn, bản. 

 + Tuyên truyền qua loa truyền thanh cấp huyện được thực hiện thường 

xuyên, liên tục hằng tuần với các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; khiếu nại, tố cáo; mại dâm, 

ma túy, xử lý vi phạm hành chính, vệ sinh an toàn thực thẩm, bình đẳng giới, 
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phòng cháy chữa cháy, khiếu nại, tố cáo, cải cách tư pháp, xử lý vi phạm hành 

chính... với tổng số buổi phát  170 tin bài, 06 chuyên mục, chuyên đề truyền 

thanh “pháp luật với cuộc sống”. 

 + Tuyên truyền cổ động: Được 18 lượt tuyên truyền xe lưu động, treo 20 

băng zôn, 40 khẩu hiệu. 

 + Giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện qua các tiết học an 

toàn giao thông, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, họp hội đồng sư phạm, 

sinh hoạt chuyên môn cấp trường, sinh hoạt tổ, các hoạt động ngoại khóa, sinh 

hoạt dưới cờ.... Nội dung tuyên truyền là các văn bản pháp luật về Luật Giáo dục, 

an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý... nhằm mục đích trang bị 

kiến thức pháp luật cho giáo viên, học sinh. Kết quả có 42/42 đơn vị trường học 

tham gia tuyên truyền, tổ chức 186 cuộc tuyên truyền thông qua các tiết học với 

17.775 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghe.  

 + Hoạt động xét xử của Tòa án: Từ đầu năm, Tòa án huyện đã tổ chức xét 

xử lưu động 10 vụ. Thông qua hoạt động này, Tòa án đã tuyên truyền phổ biến 

cho trên 200 người tham dự các quy định của Bộ luật Hình sự, Dân sự, Luật Hôn 

nhân và gia đình, Luật Đất đai... 

 + Tủ sách pháp luật: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

các quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các văn bản liên quan trong 

cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn; từ đó, nâng 

cao nhận thức chung, phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật. Tủ sách phát luật 

được bố trí tại cấp xã, có danh mục đầu sách, sổ đăng ký cá biệt, sổ theo dõi bạn 

đọc. Hằng năm tủ sách được bổ sung sách mới và thay thế sách không còn hiệu 

lực.  

(Có biểu 09b/BTP/PBGDPL kèm theo báo cáo) 

6.2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; UBND huyện đã  ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn huyện, tăng cường củng cố. 

Hiện tại UBND các xã đang thực hiện thành lập tổ hòa giải và kiện toàn Tổ 

hòa giải và hòa giải viên theo Quyết định 05/QĐ-UBND của UBND tỉnh sau khi 

sáp nhập các, thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện, chỉ đạo Phòng chức năng 

tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công tác hòa giải trên địa bàn 

một cách hiệu quả; chỉ đạo các xã thực hiện mức chi cho công tác hòa giải ở cơ 

sở theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn; hướng dẫn các xã, thị trấn chuyển phát tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ hòa 

giải. 

- Tổ hòa giải điển hình tiên tiến trên địa bàn hai xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới đang dần ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 

trong 6 tháng đầu năm không phát sinh vụ việc (bằng 100% so với cùng kỳ năm 

2018). 

(Có biểu 11b/BTP/PBGDPL kèm theo báo cáo) 
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6.3. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 

16/6/2017 của UBND huyện về việc triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện 

ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Đình Lập 

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với 

nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

- Các hoạt động liên quan đến chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, thị trấn 

được triển khai đồng bộ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận 

thức pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán 

bộ và nhân dân được quan tâm thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, 

pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật được bảo đảm; trách nhiệm 

của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ được nâng cao. Các nhiệm 

vụ hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định. 

II . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm:  

Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác tư pháp huyện đã thực hiện được 

những kết quả đáng khích lệ, cụ thể công tác tư pháp của cấp huyện và cấp xã 

được duy trì thường xuyên và đảm bảo hoạt động hiệu quả, không có các nhiệm 

vụ tồn đọng, tiến độ công việc luôn đạt kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

đề ra. Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 là UBND cấp xã đã kiện toàn 

xong các tổ hòa giải sau khi có quyết định sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa 

bàn tình. UBND huyện thực hiện xây dựng các kế hoạch, báo cáo kịp thời theo 

yêu cầu của tỉnh và đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, nhân dân trên địa bàn, kịp 

thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề tồn đọng trong các yêu cầu về công tác tư 

pháp nói chung, góp phần cùng với các lĩnh vực chung sức xây dựng huyện Đình 

Lập ngày càng ổn định và phát triển. 

2. Hạn chế. 

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tư pháp nói chung còn một số mặt 

hạn chế cần khắc phục như sau: 

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục mới dừng ở hình thức tổ chức 

hội nghị, chưa tuyên truyền được dưới hình thức băng zon, khẩu hiệu, bảng tin, 

hoặc tuyên truyền loa lưu động…. ở tại cấp huyện, xã. 

- Một số công chức tư pháp còn yếu về nghiệp vụ nhất là lĩnh vực chứng 

thực hợp đồng, giao dịch, vì vậy đã gặp lúng túng trong thực hiện chứng thực. 

- Việc ứng dụng công nghệ thực hiện Đề án hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, 

hiện còn 6/12 đơn vị cấp xã chưa được trang bị máy tính, hiện đang sử dụng máy 

cũ nên không đảm bảo cho quá trình sử dụng. 

- Một số công việc còn lúng túng trong quá trình giải quyết do chưa được 

tập huấn nghiệp vụ như: công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường 

nhà nước; công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác kiểm tra, xem 
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xét các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND 

huyện; công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC TƢ PHÁP 6 THÁNG  CUỐI NĂM 2019 

 Trong 6 tháng cuối năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội, cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp, cụ thể như sau: 

 1. Công tác văn bản pháp quy 

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo 

quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   

 - Kiểm tra 100% các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp 

xã chuyển đến theo quy định. Kịp thời hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã khi được đề 

nghị tư vấn, trợ giúp... 

 2. Triển khai và phổ biến các Luật mới ban hành và các văn bản pháp luật 

liên quan tại cấp xã và các thôn, bản; chuyển phát các tài liệu, tờ rơi… đến các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Đôn đốc hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, 

Trợ giúp pháp lý, công tác hoà giải cơ sở; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy 

ước trên địa bàn. 

 3. Đảm bảo duy trì và thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch và hộ tịch 

điện tử tại cấp huyện và cấp xã theo quy định.  

 4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND 

huyện giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công tác tư pháp đảm bảo hiệu quả 

và đúng quy định của pháp luật. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện Đình 

Lập./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện uỷ;          (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn đông 

 


		2019-06-10T15:55:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




