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Tranh Cổ động Bìa 1: Việt Dũng

Tập thể Lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2017

Trụ sở cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ



chào mừng 35 ngày năm ngày thành lập sở 
tư pháp tỉnh phú thọ (26/4/1982 - 26/4/2017)

Lời giới thiệu

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, xây 
dựng Sở Tư pháp trở thành cơ quan điển hình trong 
thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

Tự hào truyền thống 35 năm, tiếp tục vững bước đi 
lên trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, 
của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc 
tỉnh Phú Thọ.

Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 
2015-2020.

Những thành tích đã đạt được, hình ảnh các Huân 
huy chương cao quý đã đạt được.

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp 
và các phòng, đơn vị trực thuộc; Cơ cấu tổ chức Đảng 
bộ Sở Tư pháp và các tổ chức đoàn thể (mô hình hóa + 
hình ảnh).

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Hành trình tới vinh quang.

Một số sự kiện tiêu biểu; hoạt động; các hội thi của 
Ngành Tư pháp qua các thời kỳ.

Chuyện về vị Giám đốc Sở đầu tiên của Ngành Tư 
pháp Phú Thọ.

35 năm phát triển tổ chức bộ máy và cán bộ Sở Tư pháp.

Xứng đáng là “Người gác cổng” tin cậy của HĐND, 
UBND tỉnh trong việc xây dựng chính sách pháp luật.

Kiểm soát thủ tục hành chính sau 3 năm chuyển 
giao từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp.

Tâm huyết của người cán bộ làm công tác văn bản.

Hết lòng với nghề khó.

Điểm sáng Ngành Tư pháp.

Vài nét về một Trưởng phòng Tư pháp.

Nữ cán bộ tư pháp yêu nghề.

Người phụ nữ 20 năm tận tụy với công tác hòa giải.

Bài hát kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp.
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Bản tin 
TƯ PHÁP PHÚ THỌ

Số Đặc Biệt

Chịu trách nhiệm xuất bản
nguyễn Bá tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp Phú Thọ

Chịu trách nhiệm bản thảo
tRẦn thỊ nhung

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Thọ

Ban Biên tập
Trần Thị Nhung; Vũ Như Dương; 

Nguyễn Thị Thu Chung;
Phùng Trọng Lượng; 

Đỗ Thúy Vân; Đào Minh Hải;
Nguyễn Xuân Long; Hà Thị Như Quỳnh; 

Phùng Thị Vân Anh

Trình bày
Thanh Thúy - Kim Oanh - Mai Linh

Trị sự và sửa bản in
phòng  phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Phú Thọ

In 1.100 cuốn khổ 20x28cm
Tại Công ty CP In Phú Thọ. 

Giấy phép xuất bản số: 40/GP-STTTT. 
Do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 

13/4/2017. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 04 /2017.

Trong số này




