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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Sở Tư Pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ
của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi 09 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Ngày 24/10/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện
nhiệm vụ của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi 09 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các
Sở Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cùng với Trưởng,
phó phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác trong 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện trong 03
tháng cuối năm 2019 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí
Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Trong 09 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã tích cực thực hiện tốt
vai trò trên các mặt công tác của ngành, như: Công tác văn bản; công tác
quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hành chính tư pháp; bổ trợ tư
pháp; trợ giúp pháp lý; thanh tra, tiếp dân và xử lý đơn, bồi thường nhà
nước; công tác xây dựng ngành, tổ chức bộ máy. Trong đó, việc tiến hành
kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại 05 huyện đã nêu
ra được những tồn tại, hạn chế và đề ra hướng khắc phục trong thời gian đến.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở
Tư pháp, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp cho thấy những khó
khăn, vướng mắc của ngành tư pháp tỉnh ta bên cạnh những nguyên nhân
khách quan vẫn còn những nguyên nhân chủ quan, trong đó cần chú ý khắc
phục trong phương pháp phối hợp, làm việc với các sở, ngành liên quan,
trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể trong tháo gỡ những tồn tại, tránh
để kéo dài đối với những việc đơn giản, không vướng về cơ chế, quy định
của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và trên cơ sở
chương trình kế hoạch công tác năm 2019, Sở Tư pháp cần rà soát toàn diện

các nội dung công tác của năm 2019 để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ còn
lại trong quý IV/2019, trong đó lưu ý các vấn đề về thời gian, tăng cường
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, liên quan đảm bảo thực hiện nhiệm
vụ thông suốt, đúng thời gian, nhất là trong thẩm định việc ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của tỉnh. Rà soát tình hình hoạt động của đội ngũ luật sư
trên địa bàn tỉnh, có giải pháp phát huy vai trò tư vấn pháp lý của đội ngũ
này để hạn chế hiệu quả tình trạng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
3. Đối với các đề xuất, kiến nghị
a) Về biên chế hành chính
Giao Sở Nội vụ tổng hợp kiến nghị của Sở Tư pháp, trình UBND tỉnh
giao biên chế hành chính năm 2020 theo quy định; việc chuyển viên chức
thành công chức phải đảm bảo trong chỉ tiêu công chức được giao, theo trình
tự, thủ tục quy định và đề án vị trí việc làm.
b) Về tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Tư pháp
- Đối với kinh phí hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà
nước tỉnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, ý kiến của Bộ Tư
pháp và các quy định hiện hành, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem
xét quyết định.
- Yêu cầu Sở Tư pháp rà soát việc thực hiện lộ trình tự chủ tài chính
của các đơn vị trực thuộc Sở, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung lộ trình
tự chủ tài chính phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và xây dựng
Phương án tự chủ tài chính chi tiết gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ thẩm định,
tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét.
- Sở Tài chính và Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết
vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình thực hiện lộ
trình tự chủ tài chính, trong đó có việc Nhà nước đặt hàng và giao kinh phí
theo nhiệm vụ.
c) Về trụ sở làm việc
- Kinh phí bảo vệ trụ sở làm việc tại Phường Trương Quang Trọng
(mới): Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết đảm bảo phù hợp với
thực tế và quy định của pháp luật.
- Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc (mới): Sở Tài chính phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa
phù hợp với khả năng Ngân sách nhà nước và thực tế yêu cầu nơi làm việc
của cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên trước đối với những hạng mục cấp
thiết.
- Sở Tài chính rà soát tình hình quản lý, sử dụng nhà công sản, trong
đó lưu ý: Việc bố trí kinh phí sửa chữa, bảo vệ, lộ trình thời gian thực hiện
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cụ thể giữa cơ quan đi và cơ quan đến; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh
chỉ đạo thực hiện đảm bảo quản lý, sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công.
d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
e) Đối với hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
tỉnh
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
g) Đào tạo, bồi dưỡng
Thống nhất đề xuất của Sở Tư pháp, giao Sở Nội vụ tổng hợp tham
mưu UBND tỉnh trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; trong đó lưu
ý phối hợp với Sở Tư pháp trong việc mời giảng viên có kinh nghiệm thực
tiễn.
Nay, thông báo kết luận của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh để Sở Tư pháp và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan biết, tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KT, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi661.
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