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Lời giới thiệu

C     á ch đây 35 năm, ngày 26 tháng 4 năm 1982 Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phú (tỉnh Phú 
Thọ ngày nay) được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ- TCCB của UBND tỉnh 
Vĩnh Phú, tiền thân là Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Từ đó đến 

nay, trải qua nhiều khó khăn, thử thách Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ không ngừng nỗ lực phấn 
đấu xây dựng, phát triển, luôn khắc sâu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp là vấn 
đề ở đời và làm người; cán bộ Tư pháp phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu 
dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân là để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”.

Một trong các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/4/1982- 
26/4/2017), Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ xuất bản cuốn “Bản tin Tư pháp số đặc biệt” đánh dấu 
quá trình phát triển, trưởng thành, cùng với Tư pháp cả nước tiến hành công cuộc đổi mới sâu 
rộng, thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách tư 
pháp. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức kế thừa, phát huy truyền 
thống của Ngành, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, 
đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Bản tin Tư pháp số đặc biệt ghi lại một cách tổng quan nhất những thành tích đạt được, hình 
ảnh điển hình của Ngành trong 35 năm qua; tổ chức bộ máy các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc; 
các đồng chí lãnh đạo Sở cùng với tập thể cán bộ công chức, viên chức đương nhiệm; một số 
hoạt động chuyên môn tiêu biểu, gương sáng điển hình của Ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ...                

Nhân dịp này, Sở Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 
HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm của Bộ Tư pháp, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các 
Ngành, các cấp đã tạo mọi điều kiện để Sở Tư pháp vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị của Ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Cảm ơn 
các thế hệ đã và đang công tác tại Ngành đã quan tâm đóng góp ý kiến và gửi tư liệu để xây 
dựng cuốn Bản tin Tư pháp số đặc biệt này.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                         Ban Biên tập



Công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước đã trải qua hơn 30 năm và 
đã giành được những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong 

chặng đường đó, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ 
đã cùng cả nước vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, đưa kinh tế - xã hội 
của tỉnh tiến những bước dài; tiềm 
năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, 
nguồn nhân lực được khơi dậy và phát 
huy hiệu quả với nhiều chỉ số, lĩnh vực 
dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc.

Thành tích chung trên có sự đóng 
góp quan trọng của Ngành Tư pháp 
tỉnh với vai trò đầu tầu là Sở Tư pháp. 
Được thành lập vào ngày 26/4/1982, 
trước thềm đổi mới, đến nay trải qua 35 
năm xây dựng và phát triển, ở mỗi giai 
đoạn cụ thể, tuy có những thay đổi về 

cơ cấu tổ chức, thu hẹp hoặc mở rộng 
chức năng, nhưng Sở Tư pháp tỉnh đã tổ 
chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm 
vụ được giao, khẳng định vai trò không 
thể thiếu trong tiến trình xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
quản lý xã hội bằng pháp luật.

Những đóng góp quan trọng của 
Ngành Tư pháp tỉnh nói chung và Sở Tư 
pháp nói riêng thể hiện trên nhiều mặt 
như tham gia xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của 
tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; quản 
lý hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; 
củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan tư 
pháp. Mỗi lĩnh vực đều có những dấu ấn 
và ý nghĩa riêng tác động thúc đẩy quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong công tác văn bản quy phạm 
pháp luật, Sở đã giúp Ủy ban nhân dân 
tỉnh rà soát, hệ thống hóa toàn bộ văn bản 
quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và 
đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh phục 
vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý 
toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh 
tế - xã hội, bảo đảm được các yêu cầu 
về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất 
và đồng bộ với hệ thống pháp luật chung 
của cả nước; nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật do Sở soạn thảo hoặc tham gia 
ý kiến, thẩm định đã phát huy hiệu quả, 
tạo hành lang pháp lý quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được 
thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh.

Bùi Minh Châu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ
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Trước khi tiếp nhận công 
tác kiểm soát thủ tục hành 
chính, Sở Tư pháp tỉnh Phú 
Thọ đã được Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh tín nhiệm giao nghiên 
cứu, tham mưu đề xuất thực 
hiện cải cách thủ tục hành 
chính. Cơ chế một cửa ra đời 
và áp dụng tại 24 sở, Ngành 
và 100% Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, xã từ năm 2003 có 
dấu ấn quan trọng của Sở Tư 
pháp. Sau khi tiếp nhận công 
tác kiểm soát thủ tục hành 
chính, Sở đã tham mưu thực 
hiện tốt việc công bố, công 
khai hệ thống thủ tục hành 
chính, kiểm soát chặt chẽ việc 
giải quyết thủ tục hành chính 
tại các cơ quan hành chính 
nhà nước trong tỉnh, góp phần 
khơi thông nguồn lực, thông 
thoáng môi trường đầu tư 
kinh doanh, cải thiện vị trí xếp 
hạng năng lực cạnh tranh của 
tỉnh qua từng năm.

Công tác hành chính tư 
pháp với các lĩnh vực quốc 
tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký 
và quản lý hộ tịch, giao dịch 
bảo đảm, bồi thường nhà 
nước có nhiều cố gắng, nhất 
là đã thiết lập, củng cố và 
từng bước hiện đại hóa hệ 
thống thông tin hộ tịch, tạo 
cơ sở để công nhận và bảo 
hộ quyền con người, quyền, 
nghĩa vụ công dân, phục 
vụ cho việc hoạch định các 
chính sách kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Quản lý nhà nước 
đối với các lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp ngày càng được tăng 
cường. Kết quả rõ nét nhất là 

hệ thống tổ chức hành nghề 
luật sư, công chứng, đấu giá 
tài sản, giám định tư pháp, trợ 
giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh 
đã hình thành và hoạt động 
ổn định với sự khai thác tốt 
nguồn lực tham gia từ xã hội.

Những năm gần đây, vai 
trò của Sở Tư pháp trong 
việc tham vấn Ủy ban nhân 
dân tỉnh giải quyết các vấn 
đề pháp lý, các vụ việc phức 
tạp ngày càng tăng và đã 
trở thành công việc thường 
xuyên, định vị Sở trở thành 
một “luật sư công” của bộ 
máy chính quyền. Triển khai 
theo dõi thi hành pháp luật đã 
đạt những kết quả bước đầu. 
Cùng với việc làm tốt nhiệm 
vụ truyền thống là quản lý nhà 
nước về tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật; việc 
quan tâm phối hợp kiện toàn 
cơ quan tư pháp cấp huyện, 
xã; những cống hiến cho tỉnh 
về đội ngũ cán bộ. Các thế hệ 
công chức, viên chức của Sở 
Tư pháp có quyền tự hào về 
những thành tích đã đạt được.

Bên cạnh đó, việc triển 
khai công tác tư pháp cũng 
còn bộc lộ những mặt hạn 
chế. Trong thi hành pháp 
luật, khả năng theo dõi, nắm 
bắt, tham mưu Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh để đo lường tác động 
và phản ứng chính sách còn 
ở mức độ nhất định. Trong 
tham gia xây dựng thể chế, 
nội dung thẩm định, tham gia 
ý kiến vào nhiều dự thảo văn 
bản mới dừng lại ở việc áp 
dụng pháp lý đơn thuần mà 

chưa có đề xuất giải quyết 
vừa đáp ứng tình hình thực 
tiễn của tỉnh vừa đảm bảo 
chuẩn mực của pháp luật. 
Quản lý hành chính tư pháp, 
bổ trợ tư pháp còn có nội 
dung chưa chủ động, sáng 
tạo và chưa đạt hiệu quả cao. 
Những hạn chế này cần được 
kịp thời rút kinh nghiệm và có 
giải pháp tích cực khắc phục.

Trong giai đoạn hiện nay, 
các văn kiện của Đảng và 
Hiến pháp năm 2013 khẳng 
định chủ trương tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của Nhân dân, do Nhân dân 
và vì Nhân dân; đẩy mạnh 
hoàn thiện pháp luật gắn với 
tổ chức thi hành pháp luật 
và xây dựng nền hành chính 
phục vụ; xây dựng nền tư 
pháp trong sạch, vững mạnh, 
dân chủ, nghiêm minh, bảo 
vệ công lý; đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi 
mới; phát triển kinh tế nhanh, 
bền vững, sớm đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII 
đặt mục tiêu phấn đấu xây 
dựng Phú Thọ trở thành một 
trong những tỉnh phát triển 
hàng đầu của vùng trung du 
và miền núi Bắc Bộ; lựa chọn 
4 khâu đột phá về huy động 
nguồn lực đầu tư kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội then 
chốt, phát triển nguồn nhân 
lực, phát triển du lịch và cải 
cách hành chính tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2016-2020. Công 
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tác tư pháp ở tỉnh phải hướng 
vào thực hiện những mục tiêu 
chung đó theo chỉ đạo của Bộ 
Tư pháp và phục vụ các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

Bối cảnh trên đang đặt 
ra cho Sở Tư pháp nói riêng 
và Ngành Tư pháp tỉnh  nói 
chung những yêu cầu mới. 
Đây không chỉ là thách thức, 
trách nhiệm nặng nề mà còn 
là cơ hội, vinh dự lớn lao mà 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh tin 
tưởng giao cho Sở Tư pháp 
và công chức, viên chức 
trong Ngành. Để thực hiện 
thắng lợi công tác tư pháp, 
đóng góp nhiều hơn nữa vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, Sở cần quán 
triệt, chú trọng xác định các 
nhiệm vụ cụ thể, thiết thực 
trên 3 trục chức năng cơ bản 
là tham gia xây dựng thể chế, 
chính sách; quản lý, theo dõi 
thi hành pháp luật; quản lý 
hành chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp. Nắm vững 2 trọng tâm 
là tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp.

Công tác tham gia xây 
dựng thể chế, chính sách 
phải bám sát các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch và thực 
tiễn phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, địa phương, 
hệ thống văn bản pháp luật 
của các cơ quan nhà nước 
cấp trên; hài hòa giữa đặc 
thù của địa phương với chính 
sách chung của cả nước. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng 
tham gia ý kiến, thẩm định 

về tính khả thi, tính dự báo 
của nội dung chính sách, các 
giải pháp và điều kiện bảo 
đảm thực hiện chính sách. 
Nâng tầm công tác theo dõi 
thi hành pháp luật lên toàn 
diện hơn, tổng hợp hơn, kịp 
thời báo cáo tham mưu tỉnh 
để có phản ứng chính sách 
nhanh hơn, sát hơn; tiếp tục 
tăng cường hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính với 
ý nghĩa là một bộ phận đặc 
thù, trọng tâm của theo dõi thi 
hành pháp luật và công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật với ý nghĩa là khâu đầu 
tiên của thi hành pháp luật. 
Để đạt yêu cầu này, trước 
hết phải xây dựng cơ quan tư 
pháp trở thành điển hình về 
thi hành pháp luật, cải cách 
thủ tục hành chính.

Quản lý hành chính tư 
pháp, bổ trợ tư pháp là những 
lĩnh vực tác động trực tiếp 
đến quyền, lợi ích của người 
dân và có lượng việc ngày 
càng gia tăng theo đà hội 
nhập, phát triển. Song song 
với đẩy mạnh xã hội hóa phải 
tăng cường quản lý nhà nước 
đối với tổ chức, cá nhân hoạt 
động nghề nghiệp trong lĩnh 
vực để đảm bảo sự phát triển 
lành mạnh của thị trường dịch 
vụ. Hội nhập chắc chắn cũng 
sẽ mang đến cho quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh những mặt trái, làm xuất 
hiện thêm các rào cản pháp 
lý, nảy sinh thêm các tranh 
chấp có yếu tố nước ngoài, 
đối diện khả năng này, trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của mình, Sở Tư pháp cần 
chủ động nghiên cứu, tăng 
cường công tác dự báo để chủ 
động phòng ngừa, kịp thời 
đại diện, tham gia giải quyết 
những vấn đề phát sinh.

Trên hành trình kế tiếp, 
mỗi công chức, viên chức 
của Sở, Ngành Tư pháp cần 
tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết, sức mạnh tập thể; 
năng động, sáng tạo trong tư 
duy và hành động thực tiễn; 
không ngừng học tập, trau 
dồi lý luận chính trị, pháp lý, 
kỹ năng nghề nghiệp; quán 
triệt và thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII; đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, khắc sâu lời dạy của 
Người “Cán bộ tư pháp phải 
công bằng, liêm khiết, trong 
sạch, gần dân, hiểu dân, giúp 
dân, học dân; phải nêu cao 
gương phụng công, thủ pháp, 
nêu cao lẽ công bằng, chí 
công vô tư”.

Ở tuổi 35 đang bước vào 
độ chín, phát huy những thành 
tích đã đạt được và nhận thức 
sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh kỳ vọng vào 
sức bật mạnh mẽ của Sở và 
Ngành Tư pháp tỉnh để thiết 
thực góp phần xây dựng “Tư 
pháp là cơ quan trọng yếu 
của chính quyền” như quan 
điểm của Bác Hồ kính yêu 
về cơ quan Tư pháp từ những 
ngày đầu khai sinh nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa./. 
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Cách đây 35 năm, vào 
ngày 26/4/1982, Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ 

(Khi đó là Sở Tư pháp tỉnh 
Vĩnh Phú) được thành lập 
trên cơ sở Phòng Pháp chế 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
Sự ra đời của Sở nói riêng 
và hệ thống cơ quan tư pháp 
địa phương nói chung cùng 
với việc tái lập Bộ Tư pháp 
trong thời kỳ này là những sự 
kiện quan trọng đánh dấu sự 
thay đổi về tư duy quản lý và 
tổ chức bộ máy chính quyền 
trước yêu cầu tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa 
để nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước đã đề ra tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ V 
của Đảng.

Ngày đầu thành lập, Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ chỉ 
có 13 cán bộ, trong đó có 2 
đồng chí có trình độ đại học, 
số còn lại có trình độ trung 
cấp hoặc chưa qua đào 
tạo. Tổ chức bộ máy gồm 3 
phòng: Văn phòng, Phòng 
Tổ chức - Cán bộ, Phòng 
Văn bản - Tuyên truyền và 
được giao thực hiện  nhiệm 
vụ quản lý công tác văn bản 

quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, quản lý Tòa án 
nhân dân cấp huyện về tổ chức, một số lĩnh 
vực hoạt động bổ trợ tư pháp.

Quá trình phát triển, trưởng thành của 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cũng như nhiều 
Sở Tư pháp khác đã gắn liền với bước 
tìm tòi, thử nghiệm để đi đến và tổ chức 
thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất 
nước. Trong chặng đường đó, chức năng, 
nhiệm vụ của Sở có nhiều bổ sung, thay 
đổi. Năm 1987, Sở tiếp nhận công tác quản 
lý và đăng ký hộ tịch từ Ngành công an. 
Năm 1989 đến năm 1999, lần lượt được bổ 
sung quản lý hoạt động giám định tư pháp, 
công chứng, thi hành án dân sự, luật sư, 
tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, trợ 
giúp pháp lý. Năm 2002, bàn giao công tác 
quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện về tổ 
chức cho Tòa án nhân dân tỉnh. Năm 2009, 
bàn giao quản lý một số mặt công tác tổ 
chức cán bộ thi hành án theo ủy quyền của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cơ quan thi hành 
án. Từ năm 2011 đến nay, tiếp tục được bổ 
sung 13 nhiệm vụ mới, nâng tổng số nội 
dung quản lý, thực hiện tại Sở lên 36 nhóm 
việc trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước 
khác nhau.

Tổ chức bộ máy hiện nay của Sở có 8 
phòng chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu 
tổng hợp và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
với tổng số 76 công chức, viên chức. Số 
công chức, viên chức có trình độ đại học 

nguyễn Bá tuấn 
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
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và trên đại học chiếm 92,1 
%, trong đó có 18 đồng chí 
đã và đang được đào tạo 
chương trình cao học, chiếm 
tỷ lệ 23,7 %.

Ở mỗi giai đoạn, tuy chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu 
tổ chức có những biến động 
nhất định nhưng tập thể và 
đội ngũ công chức, viên chức 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 
luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh 
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân tỉnh, kề vai sát 
cánh cùng các Ngành, các 
cấp tổ chức thực hiện thắng 
lợi mọi chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 

Công tác văn bản quy 
phạm pháp luật, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ pháp lý là những 
nhiệm vụ truyền thống được 
giao từ buổi ban đầu lập Sở 
và cũng là các công tác có 
bề dày thành tích. Trong 35 
năm, Sở đã tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh tiến hành 
nhiều đợt rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật, có 3 đợt tổng 
rà soát vào năm 1989, 2001, 
2013, trên cơ sở đó đã phát 
hành các tập hệ thống hóa, 
thiết thực phục vụ yêu cầu 
quản lý, thi hành pháp luật, 
nghiên cứu, tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật. Vai trò 
“người gác cửa” trong hoạt 
động xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của 
tỉnh được khẳng định thông 
qua hệ thống thể chế, chính 
sách được ban hành đã ngày 

càng phát huy hiệu quả trong 
việc tạo lập môi trường đầu 
tư, kinh doanh, bảo đảm tính 
hợp hiến, hợp pháp, thống 
nhất và đồng bộ. Chức năng 
quản lý nhà nước về công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật và nhiệm vụ 
Thường trực Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh được Sở thực hiện 
tốt đã liên kết toàn bộ hệ 
thống chính trị và từng bước 
huy động sức mạnh tổng hợp 
từ xã hội tham gia vào công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật góp phần tạo sự chuyển 
biến tích cực về nhận thức và 
ý thức tôn trọng, chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân 
trên địa bàn tỉnh. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực pháp luật đạt được 
kết quả quan trọng với sản 
phẩm đầu ra là hàng nghìn 
cán bộ, công chức, viên chức 
đã và đang công tác trong 
các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn tỉnh.

 Các lĩnh vực công tác 
hành chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp liên tục được bổ sung 
trong tiến trình xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của Nhân dân, do Nhân 
dân vì Nhân dân và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Từ khi tiếp 
nhận công tác hộ tịch, Sở đã 
tham mưu thực hiện tốt các 
nội dung quản lý nhà nước, 
thiết lập, củng cố hồ sơ, cơ 
sở dữ liệu hộ tịch trên toàn 
tỉnh, phục vụ đắc lực cho việc 
hoạch định và xây dựng các 

chính sách, kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội. Công tác 
quốc tịch, lý lịch tư pháp, bồi 
thường nhà nước, đăng ký 
giao dịch bảo đảm có nhiều 
cố gắng. Quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động bổ 
trợ tư pháp ngày càng được 
tăng cường. Hệ thống các tổ 
chức bổ trợ tư pháp trên địa 
bàn tỉnh như luật sư, công 
chứng, đấu giá tài sản, giám 
định tư pháp, trợ giúp pháp 
lý đã hình thành, hoạt động 
ổn định và tiếp tục phát triển 
mở rộng theo chủ trương xã 
hội hóa. Đến nay, toàn tỉnh 
có 14 tổ chức hành nghề 
luật sư với 42 luật sư, 14 tổ 
chức hành nghề công chứng 
với 28 Công chứng viên, 8 tổ 
chức đấu giá chuyên nghiệp 
với 11 Đấu giá viên, đội ngũ 
Giám định tư pháp có 52 
người. Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú 
Thọ có 5 Chi nhánh, 9 Trợ 
giúp viên pháp lý. Quản lý 
nhà nước đối với hoạt động 
thừa phát lại, quản tài viên 
đang được triển khai để tạo 
dựng nền tảng ban đầu về tổ 
chức và hoạt động. Kết quả 
công tác bổ trợ tư pháp đã 
đóng góp tích cực vào quá 
trình cải cách tư pháp, bảo 
đảm an toàn giao dịch dân 
sự, phát triển thị trường dịch 
vụ pháp lý, hỗ trợ các hoạt 
động điều tra, truy tố, xét xử 
và thi hành án.

Công tác theo dõi thi hành 
pháp luật, quản lý xử lý vi 
phạm hành chính, kiểm soát 
thủ tục hành chính là những 
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nhiệm vụ mới của Sở đặt ra 
theo yêu cầu khách quan của 
việc đẩy mạnh hoàn thiện 
pháp luật gắn với tổ chức thi 
hành pháp luật và xây dựng 
nền hành chính phục vụ. Sau 
một thời gian triển khai thực 
hiện, các mặt công tác này 
đã tạo được những dấu ấn 
ban đầu thông qua việc tham 
mưu giúp Ủy ban nhân dân 
tỉnh nhận diện, đánh giá đầy 
đủ hơn về thực trạng thi hành 
pháp luật trong một số lĩnh 
vực trên địa bàn tỉnh; công 
bố, công khai 1762 thủ tục 
hành chính và kiểm soát chặt 
chẽ việc thực hiện thủ tục 
hành chính tại các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh.

Trong 20 năm quản lý Tòa 
án nhân dân cấp huyện và 
17 năm quản lý thi hành án 
dân sự về tổ chức, Sở đã làm 
tốt việc củng cố, kiện toàn, 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, tạo sự chuyển biến 
tích cực về chất lượng xét xử, 
thi hành án. Bên cạnh đó, Sở 
còn tham gia thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ chính trị 
khác ở địa phương, nhất là 
tham gia giải quyết các vấn 
đề pháp lý khó, những vụ 
việc phức tạp nảy sinh trong 
quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội. Đặc biệt, ngay từ năm 
2002, Sở đã được Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh tín nhiệm giao 
nghiên cứu triển khai thực 
hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh và đã 
đề xuất tổ chức thực hiện cơ 

chế Một cửa sớm và trên diện 
rộng so với các tỉnh, thành 
phố trong cả nước.   

Đồng hành trong sự 
nghiệp đổi mới của địa 
phương, đất nước, bằng kết 
quả tích cực đã đạt được 
trong xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống thể chế, chính sách, 
thi hành pháp luật, cải cách 
hành chính, quản lý hành 
chính tư pháp, thiết lập các 
thiết chế bổ trợ tư pháp, công 
tác tư pháp đã góp phần 
quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 

Càng vinh dự hơn khi Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ còn tự 
hào là chiếc nôi đào tạo, bồi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ. Sở đã cống hiến cho Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh một đội 
ngũ cán bộ có năng lực, kinh 
nghiệm để  đảm nhận nhiều 
cương vị lãnh đạo khác nhau. 
Trong 35 năm, đã có 30 cán 
bộ lãnh đạo cấp sở, Ngành 
trở lên trưởng thành từ môi 
trường tư pháp, trong đó có 
19 đồng chí đã và đang công 
tác tại các cơ quan nhà nước 
khác trong và ngoài tỉnh, có 
những đồng chí đã giữ cương 
vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. 
Nhiều công chức, viên chức 
của Sở đã nêu tấm gương 
về tình yêu nghề, trong khó 
khăn chung của Ngành, vẫn 
nhiệt tình, hăng say với công 
việc, từ lòng nhiệt tình thúc 
đẩy sự nghiên cứu, sáng tạo.

Với những thành tích đạt 
được, Sở Tư pháp tỉnh Phú 

Thọ đã vinh dự được Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tặng thưởng 
Huân chương lao động hạng 
III năm 2002, Huân chương 
lao động hạng II năm 2010. 
Tập thể Sở nhiều năm được 
tặng Cờ thi đua của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Tư 
pháp, UBND tỉnh. Nhiều tập 
thể, cá nhân thuộc Sở đã 
được tặng các hình thức khen 
thưởng của Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư 
pháp, UBND tỉnh. Đảng bộ 
Sở và các tổ chức đoàn thể 
nhiều năm liền được công 
nhận trong sạch vững mạnh.

Có được những thành quả 
đạt được nêu trên trước hết 
là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo sát sao của Bộ Tư 
pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ 
của các cấp, các Ngành; sự 
cộng đồng trách nhiệm của 
toàn Ngành Tư pháp từ tỉnh 
đến cơ sở. Và trên hết, đó 
chính là sự kết tinh từ trí tuệ 
tập thể, công sức lao động 
của các thế hệ công chức, 
viên chức Sở Tư pháp đã tiếp 
nối nhau vượt qua nhiều khó 
khăn, vất vả trong công tác 
và đời thường để xây dựng, 
giữ gìn và phát huy truyền 
thống “Đoàn kết - đổi mới 
- kỷ cương - trách nhiệm”, 
thấm nhuần lời dạy của Bác 
Hồ kính yêu “Vấn đề tư pháp 
là vấn đề ở đời và làm người…
phải nêu cao gương phụng 
công, thủ pháp, nêu cao lẽ 
công bằng, chí công vô tư”.

Hành trang đi lên của Sở 
bên cạnh những thành công 
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còn những hạn chế, khuyết 
điểm, có việc Sở chưa làm 
được hoặc làm chưa tốt. Tổ 
chức bộ máy, phương thức, 
lề lối làm việc còn điểm bất 
hợp lý. Quản lý nhà nước 
trên một số lĩnh vực chưa 
thực sự chủ động, sáng tạo; 
chưa xây dựng được nhiều 
mô hình điểm, cách làm hay 
để từ Tư pháp Phú Thọ nhân 
rộng ra cả nước. Có nhiều 
nguyên nhân của các hạn 
chế, khuyết điểm, trong đó 
có nguyên nhân khách quan, 
nhưng hơn cả vẫn là những 
nguyên nhân chủ quan. Năng 
lực chuyên môn nghiệp vụ 
của một bộ phận công chức, 
viên chức chưa đáp ứng yêu 
cầu công tác tư pháp trong 
tình hình mới. Sở chưa thực 
sự có những giải pháp toàn 
diện, lâu dài để khắc phục 
khó khăn về cơ chế, giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa 
yêu cầu bổ sung, tăng cường 
chức năng, nhiệm vụ với 
thực hiện mục tiêu tinh giản 
biên chế, tinh gọn tổ chức bộ 
máy; giữa yêu cầu chuyển 
đổi vị trí công tác với yêu cầu 
ổn định, chuyên môn hóa 
chức danh; giữa đề cao vai 
trò, trách nhiệm của cá nhân 
người đứng đầu với thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Trong tâm tư chung của 
Ngành Tư pháp cả nước, Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ cũng 
có những trăn trở, băn khoăn 
khi chưa thực sự làm cho Sở 
mạnh lên đúng với vị trí, vai 
trò, nhiệm vụ được giao.

Ôn cố tri tân, từ kiểm 
điểm việc đã làm được và 

chưa làm được, nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, 
sau chặng đường 35 năm 
xây dựng, phát triển, các thế 
hệ công chức, viên chức Sở 
Tư pháp đã tích lũy những 
bài học kinh nghiệm quý báu 
truyền tiếp thế hệ hôm nay 
và mai sau để vun đắp thêm 
bề dày thành tích. Đó là bài 
học về sự đoàn kết, thống 
nhất, phát huy dân chủ đi 
đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương; thực hiện sự chỉ đạo, 
điều hành chủ động bằng quy 
chế, chương trình, kế hoạch 
công tác. Đó là bài học về sự 
giữ vững tinh thần tư pháp 
“phụng công thủ pháp, chí 
công vô tư”, kiên định quan 
điểm, đường lối của Đảng 
trong xây dựng Nhà nước, hệ 
thống pháp luật, kiên quyết 
chống lợi ích nhóm, cục bộ. 
Đó là bài học về sự nhạy bén, 
sáng tạo, linh hoạt, cầu thị, 
khiêm tốn, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm. 
Đó là bài học phát huy nội 
lực gắn với tranh thủ sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp trên và sự ủng hộ, giúp 
đỡ của các cấp, các Ngành; 
không lệ thuộc, đổ lỗi cho cơ 
chế, chính sách, hoàn cảnh.

Hôm nay, công tác tư 
pháp đang đứng trước thời 
cơ, vận hội mới và cả những 
thách thức mới. Trong xu 
thế toàn cầu hóa, hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng 
và trong bối cảnh Đảng, Nhà 
nước ta tiếp tục đẩy mạnh 
xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của 

Nhân dân, do Nhân dân và 
vì Nhân dân, xây dựng Chính 
phủ kiến tạo. Ở tỉnh, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Phú Thọ lần thứ XVIII đề ra 
nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách 
tư pháp, thực hiện 4 khâu đột 
phá về huy động nguồn lực 
đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội then chốt, phát triển 
nguồn nhân lực, phát triển du 
lịch và cải cách hành chính 
giai đoạn 2016-2020, phấn 
đấu xây dựng Phú Thọ trở 
thành một trong những tỉnh 
phát triển hàng đầu của vùng 
trung du và miền núi Bắc Bộ. 
Trong bối cảnh đó, giá trị tư 
pháp sẽ tiếp tục được khẳng 
định và đề cao; công tác tư 
pháp sẽ phải đối diện nhiều 
vấn đề pháp lý mới, khó. Sở 
và toàn Ngành phải nâng cao 
chất lượng công tác, tập trung 
nguồn lực hướng vào thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm của tỉnh và của Ngành; 
phải bằng hành động thực 
tế để góp phần cùng với Tư 
pháp cả nước làm cho Ngành 
Tư pháp mạnh lên đúng với 
vai trò, vị trí, nhiệm vụ được 
giao như mong mỏi và cũng 
là nhiệm vụ Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
giao cho Ngành tại Hội nghị 
triển khai công tác tư pháp 
năm 2017. 

Nối tiếp và phát huy truyền 
thống vẻ vang, Sở cùng toàn 
Ngành Tư pháp tỉnh sẽ tiếp 
tục vững bước đi lên trong 
sự nghiệp đổi mới của Đảng, 
Nhà nước, của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các 
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dân tộc tỉnh Phú Thọ. Sở sẽ 
tiếp tục củng cố tổ chức cán 
bộ, phát huy trí tuệ tập thể 
trên cơ sở không ngừng trau 
dồi, bồi dưỡng năng lực, đạo 
đức nghề nghiệp của từng 
cá nhân; đoàn kết hơn nữa, 
sáng tạo hơn nữa trong triển 
khai thực hiện nhiệm vụ; tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương, cải 
tiến lề lối, phương thức làm 
việc; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
điều hành, giải quyết công 
việc. Thực hiện cải cách, đổi 
mới trên cơ sở nghiêm túc 
tự phê bình và phê bình để 
nhìn nhận rõ ưu, khuyết của 
bản thân; đánh giá đúng tập 
thể, cá nhân; thi đua, khen 
thưởng thực chất. Mỗi công 
chức, viên chức phải đẩy 
mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, thường 
xuyên soi mình theo Nghị 
quyết Trung ương 4 để liên 
hệ kiểm điểm, phòng ngừa, 
khắc phục, đấu tranh với 
những biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng, chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ và mọi hành vi vi 
phạm pháp luật.

Quán triệt bước chuyển 
hướng trọng tâm công tác tư 
pháp theo Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng từ “xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật” sang “đẩy mạnh việc 
hoàn thiện pháp luật gắn với 
tổ chức thi hành pháp luật”. 
Trong thời gian tới, Sở Tư 

pháp sẽ tăng cường công tác 
rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật, theo dõi thi hành 
pháp luật, tập trung vào các 
lĩnh vực liên quan đến thực 
hiện 4 khâu đột phá của tỉnh 
để đánh giá đúng thực trạng 
ban hành, thi hành pháp luật; 
qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung hoặc ban hành mới văn 
bản quy phạm pháp luật với 
mục tiêu kiến tạo khuôn khổ 
thể chế, chính sách phù hợp 
theo yêu cầu phát triển của 
tỉnh trong giai đoạn mới; giải 
quyết tốt những vấn đề pháp 
lý đã, đang và sẽ đặt ra. Nâng 
cao hơn nữa chất lượng thẩm 
định, tham gia ý kiến vào đề 
nghị xây dựng Nghị quyết, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp 
luật; tăng tỷ lệ thẩm định chủ 
động theo chương trình, kế 
hoạch, danh mục văn bản 
quy định chi tiết được duyệt 
và đề nghị xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật đã được 
thông qua.

Tiếp tục tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng 
dẫn các cấp, các Ngành, huy 
động sự phối hợp, vào cuộc 
của toàn bộ hệ thống chính 
trị để làm tốt hơn nữa công 
tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật; coi đây 
là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm trong việc tăng 
cường quản lý xã hội bằng 
pháp luật. Đổi mới mạnh 
mẽ phương thức phổ biến 
giáo dục pháp luật trong thời 
đại công nghệ thông tin số 
thông qua việc sử dụng các 
hình thức tuyên truyền, phổ 

biến phù hợp; nhóm hóa đối 
tượng, địa bàn để định hướng 
nội dung tuyên truyền trọng 
tâm; kết hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật với triển khai 
các hoạt động tư vấn khởi 
nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp và trợ giúp 
pháp lý cho các đối tượng 
yếu thế; chỉ đạo phát huy 
hiệu quả các thiết chế văn 
hóa pháp luật và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở. Tăng cường 
quản lý nhà nước đối với 
các hoạt động hành chính tư 
pháp, bổ trợ tư pháp; đồng 
thời đó chú trọng đẩy mạnh 
xã hội hóa việc cung cấp 
dịch vụ công trên một số lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp. Xây dựng 
Đảng bộ cơ quan, các tổ 
chức đoàn thể hàng năm đạt 
danh hiệu trong sạch vững 
mạnh và trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu.

Với niềm phấn khởi, tự 
hào và nhận thức sâu sắc 
yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới, kế tục thành quả 
của các thế hệ đi trước, tập 
thể công chức, viên chức 
Sở, Ngành Tư pháp tỉnh 
Phú Thọ quyết tâm phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc 
chức năng, nhiệm vụ được 
giao, đóng góp tích cực hơn 
nữa vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương, cùng các cấp, các 
Ngành và nhân dân các dân 
tộc trên địa bàn tỉnh thực 
hiện thắng lợi mục tiêu đã 
đề ra trong Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII./.
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Nhiệm kỳ 2010-2015, 
trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn, 

thách thức, nhưng được 
sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp của Ban Cán sự Đảng, 
lãnh đạo Bộ Tư pháp, của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh và Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh; phát huy 
tinh thần đoàn kết, trách 
nhiệm, tính chủ động, sáng 
tạo, vượt lên khó khăn thử 
thách, Đảng bộ Sở đã hoàn 
thành tốt Nghị quyết Đại 
hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề 
ra trên tất cả các mặt công 
tác, đạt và vượt các chỉ 
tiêu chủ yếu của Đại hội: 
100% các đơn vị thuộc, 
trực thuộc hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 
giao; 96% các chi bộ trực 
thuộc đạt danh hiệu chi bộ 
trong sạch vững mạnh; trên 
98% số cán bộ, công chức, 
viên chức đạt Lao động tiên 
tiến, trong đó, 20% cán bộ, 
công chức, viên chức đạt 
Chiến sỹ thi đua các cấp; 
100% tập thể, đơn vị trực 
thuộc Sở đạt Tập thể lao 
động tiên tiến, trong đó, 
40% đơn vị đạt Tập thể 
lao động xuất sắc và được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen; 
các tổ chức đoàn thể nhiều 
năm được công nhận vững 
mạnh, vững mạnh xuất 
sắc và được cấp trên khen 
thưởng; trên 93% đảng 
viên đủ tư cách hoàn thành 
tốt nhiệm vụ hàng năm; 
15% đảng viên đủ tư cách 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; kết nạp được 18 Đảng viên mới... Công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức xây 
dựng đảng, thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của 
Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Đảng 
bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể 
hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ; 
đồng thời chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể 
hoạt động và tham gia các phong trào do cấp trên phát 
động; phối hợp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và 
đời sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan; tổ chức 
các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh và đẩy mạnh các 
phong trào thi đua.

Chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu 

Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020



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

BẢN TIN TƯ PHÁP PHú THọ Số Đặc biệt 11

Phát huy những kết quả 
đã đạt được, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế 
trong nhiệm kỳ qua, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ 
Sở Tư pháp quyết tâm thực 
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu: 
Phấn đấu cơ quan Sở Tư 
pháp hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị nội dung 
tham mưu, các chương 
trình, kế hoạch, đề án đã 
đăng ký với Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh hoặc được giao; 
100% chi bộ trực thuộc 
được xếp loại hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên, không 
có chi bộ yếu kém; Kết nạp 
được từ 05 - 07 đảng viên 
trở lên; 95% trở lên đảng 
viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ; 100% cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức 
xếp loại đạo đức tốt theo 
Quy định số 02-QĐ/ĐUK 
của BCH Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh và Quyết 
định số 2659/QĐ-BTP của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
chuẩn mực, đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ, công 
chức, viên chức, Ngành tư 
pháp; 100% cán bộ, công 
chức, viên chức đạt danh 
hiệu lao động tiên tiến; 60% 
trở lên đoàn viên công đoàn 
đạt xuất sắc. Lực lượng 
tự vệ đạt loại Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 100% các 
phòng, đơn vị thuộc trực 
thuộc đạt: Tập thể lao động 
tiên tiến; 40% các phòng, 

đơn vị thuộc trực thuộc đạt: 
Tập thể lao động xuất sắc, 
cơ quan đạt vững mạnh và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị, xây dựng cơ 
quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa; thực hiện kịp thời, đầy 
đủ có chất lượng việc tổ 
chức phổ biến, quán triệt, 
học tập đường lối, chủ 
trương, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước theo kế 
hoạch của Đảng uỷ Khối; 
lãnh đạo thực hiện tốt công 
tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng và việc học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; 
việc đấu tranh, nhận diện, 
khắc phục, sửa chữa những 
biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, 
lối sống và những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá” trong nội bộ; lãnh đạo 
thực hiện công tác tổ chức, 
cán bộ, xây dựng đảng và  
xây dựng cơ quan, đơn vị 
và các tổ chức đoàn thể 
vững mạnh; thực hiện hoàn 
thành 100% số cuộc kiểm 
tra, giám sát theo chương 
trình kiểm tra, giám sát đã 
đề ra; thực hiện tốt nhiệm 
vụ kiểm tra tổ chức đảng 
cấp dưới và đảng viên khi 
có dấu hiệu vi phạm (nếu 
có); thực hiện tốt công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, không 
để xảy ra các vụ việc tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực 
trong cơ quan, đơn vị…

Để hoàn thành các chỉ 
tiêu trên, Đảng bộ Sở Tư 
pháp xác định các nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu, đó 
là: 

Một, phấn đấu hoàn 
thành vượt chỉ tiêu các 
nhiệm vụ chính trị của 
Ngành Tư pháp, trong đó, 
chú trọng nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, 
thẩm định, kiểm tra, xử 
lý, rà soát, văn bản quy 
phạm pháp luật; theo dõi 
thi hành pháp luật, xử lý vi 
phạm hành chính đảm bảo 
cả về số lượng, chất lượng 
và tiến độ thực hiện; đẩy 
mạnh công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính, rà soát 
thủ tục hành chính, tuyên 
truyền, phổ biến các văn 
bản quy phạm pháp luật 
mới được ban hành; đổi 
mới, đa dạng hóa nội dung, 
hình thức phổ biến giáo 
dục pháp luật; nâng cao 
chất lượng trợ giúp pháp lý, 
công tác hòa giải ở cơ sở; 
tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về hành chính 
tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp 
ứng yêu cầu của tổ chức và 
cá nhân; đẩy mạnh công 
tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, phòng chống 
tham nhũng; đẩy mạnh 
cải cách hành chính, ứng 
dụng tin học và thực hiện 
tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001 - 2008; tiếp tục thực 

(Xem tiếp trang 58)
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	Năm 1983:  Cờ thi đua của Ngành Tư pháp.
	Năm 1984:  Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 1985:  Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.
	Năm 1986:  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phú.
	Năm 1987:  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phú.
	Năm 1988:  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phú.
	Năm 1989:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 1990:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 1991:  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phú.
	Năm 1992:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 1993:  Cờ thi đua của Ngành Tư pháp.
	Năm 1994:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
		Năm 1995:   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Ngành Tư pháp; Kỷ niệm 

chương Hùng Vương của tỉnh Vĩnh Phú.
	Năm 1997:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 1998:  Cờ thi đua của Ngành Tư pháp.
	Năm 1999:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2000:  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Phú Thọ.
	Năm 2001:  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Phú Thọ.
		Năm 2002:   Huân chương lao động hạng III; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kỷ niệm 

chương Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ.
	Năm 2003:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2004: Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ.
	Năm 2005:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2006:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2007:  Cờ thi đua của Ngành Tư pháp.
	Năm 2008:  Huân chương lao động hạng II.
	Năm 2009:  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
		Năm 2010:   Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
	Năm 2011:  Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2013:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2014:  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Năm 2015:  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
	Năm 2016:  Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ.

NhữNg thàNh tíCh đã đạt đượC Của Sở tư pháp phú thọ 
qua 35 Năm xây dựNg và phát triểN
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Đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc SởPhòng chuyên môn nghiệp vụ

i. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
1. Văn phòng Sở: Chỉ đạo, điều phối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy 

chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của Sở và các quy định pháp luật có liên quan; quản lý công tác cải cách hành 
chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng kỷ luật, hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, tài chính kế toán, tài sản, an ninh, trật 
tự nội bộ, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin.

2. Thanh tra Sở: Thực hiện công tác thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.
3. Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL, pháp chế, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp, tư vấn pháp lý.
4. Phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính; cập nhật, quản lý khai thác, sử dụng văn bản 
trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

5. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương 
ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
7. Phòng Hành chính tư pháp: Thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng 

ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp.
8. Phòng Bổ trợ tư pháp: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; hoạt động tư vấn pháp luật; 

công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự; thừa phát lại; 
quản lý quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

ii. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật 

Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bán 

đấu giá tài sản.
3. Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ Cấu tổ ChứC, ChứC NăNg, Nhiệm vụ Của Sở tư pháp 
và CáC phòNg, đơN vị trựC thuộC Năm 2017

1982
(Khi mới thành lập)

2002
(Sau 20 năm)

13 người

48 người

2012
(Sau 30 năm)

78 người

2017
(Sau 35 năm)

76 người

MÔ HÌNH HÓA SỐ LIỆU CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUA CÁC THỜI KỲ
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hình ảnh lãnh đạo sở và các phòng chuyên môn,                    
đơn vị trực thuộc sở hiện nay

3 4

2

1

2

3

4

Tập thể Lãnh đạo Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ .

Lãnh đạo Sở và cán 
bộ, công chức Văn 
phòng Sở.

Lãnh đạo Sở cùng cán 
bộ, công chức Thanh 
tra Sở.

Lãnh đạo Sở cùng cán 
bộ, công chức Phòng 
Phổ biến, giáo dục 
pháp luật.

1
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8

5

7

5

6

7

8

Lãnh đạo Sở và cán 
bộ, công chức Phòng 
Xây dựng văn bản 
QPPL.

Lãnh đạo Sở và cán 
bộ, công chức Phòng 
Hành chính Tư pháp.

Lãnh đạo Sở cùng cán 
bộ, công chức Phòng 
Kiểm soát thủ tục 
hành chính.

Lãnh đạo Sở và cán 
bộ, công chức Phòng 
Kiểm tra văn bản và 
theo dõi thi hành 
pháp luật.

6
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11 12

13

11

12

13

Lãnh đạo Sở và cán bộ, 
công chức, viên chức 
Trung tâm Dịch vụ bán 
đấu giá tài sản.

Lãnh đạo Sở và cán bộ 
công chức, viên chức 
Phòng Công chứng số 1.

Lãnh đạo Sở và cán bộ 
công chức, viên chức 
Phòng Công chứng số 2.

9

10

Lãnh đạo Sở và 
cán bộ, công 
chức Phòng Bổ 
trợ Tư pháp.

Lãnh đạo Sở và 
cán bộ, công 
chức, viên chức 
Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 
Nhà nước.

109
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Cơ Cấu tổ ChứC đảNg Bộ Sở tư pháp và
 CáC tổ ChứC đOàN thể

 

Đảng bộ 
Sở Tư pháp

Các chi bộ trực thuộc Các tổ chức đoàn thể

Hội Cựu  
chiến binh 

Chi đoàn  
thanh niên 

Công đoàn  
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ộ 
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1

2

4

3

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017.  

Đại hội Hội Cựu Chiến binh Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019.

1

2

3 4
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stt họ và tên năm sinh chức vụ đơn vị công tác 

1 nguyễn Bá tuấn 1958 giám đốc sở Sở Tư pháp

2 vũ như Dương 1959 phó giám đốc sở Sở Tư pháp

3 trần thị nhung 1972 phó giám đốc sở Sở Tư pháp

4 nguyễn thị thu chung 1971 phó giám đốc sở Sở Tư pháp

5 Phùng Trọng Lượng 1978 Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

6 Nguyễn Thị Hồng Minh 1975 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

7 Nguyễn Tiến Dũng 1979 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

8 Lê Thị Thanh Uyên 1987 Chuyên viên Văn phòng Sở

9 Dương Thuý Hằng 1988 Chuyên viên Văn phòng Sở

10 Nguyễn Thị Thu Hằng 1979 Thủ kho Văn phòng Sở

11 Nguyễn Thanh Sơn 1963 Lái xe Văn phòng Sở

12 Tạ Quốc Bình 1987 Lái xe Văn phòng Sở

13 Nguyễn Văn Đình 1966 Bảo vệ Văn phòng Sở

14 Đỗ Thuý Vân 1977 Trưởng phòng Phòng Xây dựng VBQPPL

15 Đặng Thị Tuyết Hạnh 1978 Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng VBQPPL

16 Đinh Nhã Phương 1990 Chuyên viên Phòng Xây dựng VBQPPL

17 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1991 Chuyên viên Phòng Xây dựng VBQPPL

18 Phạm Linh Chi 1993 Chuyên viên Phòng Xây dựng VBQPPL

19 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 1976 Trưởng phòng Phòng Kiểm tra VB & theo dõi THPL

20 Ngô Thị Hương Xuyến 1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra VB & theo dõi THPL

21 Đỗ Thị Tuyết 1980 Chuyên viên Phòng Kiểm tra VB & theo dõi THPL

22 Phùng Thị Việt Anh 1987 Chuyên viên Phòng Kiểm tra VB & theo dõi THPL

23 Nguyễn Bá Hưng 1958 Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

24 Đỗ Thị Bình 1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục HC

25 Phạm Phương Chi 1985 Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục HC

26 Nguyễn Nữ Phương Thảo 1988 Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục HC

27 Đồng Trung Dũng 1977 Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

28 Bùi Thị Bích Liên 1981 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

29 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1988 Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

30 Nguyễn Xuân Long 1981 Phó Trưởng phòng PT Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

31 Hà Thị Như Quỳnh 1983 Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

32 Đỗ Thị Kiên Tâm 1973 Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp

33 Vương Dịu Huế 1983 Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp

34 Vũ Thị Thu Hà 1982 Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

daNh SáCh CÔNg ChứC, viÊN ChứC Sở tư pháp
(Tính đến ngày 31 tháng  3  năm 2017)
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35 Phạm Mạnh Tiến 1958 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở

36 Lê Thị Minh 1983 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở

37 Đoàn Thu Huyền 1982 Chuyên viên Thanh tra Sở

38 Đào Minh Hải 1978 Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

39 Đoàn Hữu Văn 1983 Phó Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

40 Phan Thuỳ Linh 1976 Phó Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

41 Bùi Đức Dũng 1981 Phó Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

42 Đinh Thị Hạnh 1979 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

43 Lã Thành Công 1986 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

44 Hoàng Thị Thanh Hải 1985 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

45 Phạm Thị Thắm 1986 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

46 Bùi Thu Hà 1984 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

47 Hà Thị Lan Hương 1986 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

48 Phùng Thị Vân Anh 1977 Trợ giúp viên pháp lý TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

49 Đặng Thị Nho 1986 Kế toán viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

50 Bùi Thị Thanh Nga 1983 Chuyên viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

51 Nguyễn Thị Út Bình 1988 Chuyên viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

52 Đỗ Hùng Cường 1965 Chuyên viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

53 Trần Thị Hạnh Chi 1991 Chuyên viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

54 Nguyễn Hùng Cường 1985 Kế toán viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

55 Đặng Tiến Lượng 1985 Kế toán viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

56 Đỗ Thị Thu Trang 1988 Kế toán viên TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

57 Hoàng Thị Hải 1985 Thủ kho TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

58 Nguyễn Xuân Đồng 1962 Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

59 Dương Thị Minh Phương 1981 Phó Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

60 Vũ Thị Thu Hiền 1982 Phó Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

61 Đào Thị Hồng Nhung 1981 Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

62 Nguyễn Thị Minh Tú 1987 Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

63 Nguyễn Nữ Lan Anh 1992 Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

64 Cao Thị Thu Hà 1964 Kế toán viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

65 Nguyễn Thị Thanh Lưu 1965 Cán sự Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ

66 Lê Trung Nghĩa 1974 Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

67 Lê Văn Sơn 1957 Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

68 Nguyễn Thu Hiền 1991 Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

69 Nguyễn Hồng Phiến 1988 Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

70 Hán Trường Sinh 1975 Cán sự Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

71 Phạm Lý Bằng 1990 Kế toán viên Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ

72 Nguyễn Xuân Quý 1968 Giám đốc TT Dịch vụ bán đấu giá Tài sản

73 Nguyễn Giang Thành 1973 Phó Giám đốc TT Dịch vụ bán đấu giá Tài sản

74 Vũ Hoàng Hoa 1991 Chuyên viên TT Dịch vụ bán đấu giá Tài sản

75 Nguyễn Mai Anh 1993 Chuyên viên TT Dịch vụ bán đấu giá Tài sản

76 Nguyễn Thu Trang 1986 Cán sự TT Dịch vụ bán đấu giá Tài sản
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Thuở mới ra đời
Tập thể chỉ có 13 người
Mang tên “Phòng Pháp chế” thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Họ làm việc hăng say như người lính
Đến hôm nay tất cả đã trưởng thành.
“Tiểu đội” năm nao giờ đã nên Ngành,
Ngành Tư pháp - cái tên rất chung nhưng chẳng thể nào lẫn lộn!
Nhiệm vụ được giao nghe vô cùng nhẹ nhàng, khiêm tốn:
 “Gác cửa” cho chính quyền về công tác văn bản, tuyên truyền pháp quy
Nhưng:
Văn bản phải chuẩn (đã đành)
Còn tuyên truyền cần rất “uy nghi”
Phải đúng luật và chủ trương, đường lối!
Riêng công tác văn bản thôi đã có bao điều để nói:
Xây dựng,thẩm định, rà soát với thực thi;
Kiểm tra việc triển khai các văn bản phát đi,
Hệ thống hóa thành một thể thống nhất…
Ngần đấy việc hoàn thành đã là quá vất
Lại còn thêm kiểm soát các thủ tục giấy tờ,
Nền hành chính công không thể hững hờ
Phải cải cách theo mục tiêu: lấy phục vụ nhân dân làm lẽ sống!
 
Pháp luật ban ra như… sông dài, biển rộng
Phải làm sao đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với mọi người?
Công tác tuyên truyền, phổ biến… tưởng chỉ có vui tươi
Mà gian khổ ngày đêm cõng luật lên thôn bản.
Giúp những người cần cù nhưng hiểu biết còn nông cạn
Giáo dục thế nào đây để dân được tỏ tường?
Vững tâm làm những điều đúng chính sách, chủ trương
Và biết tránh những gì phi pháp.
 
Trợ giúp pháp lý cũng cần phải triển khai gấp gáp
Bởi đó là chính sách nhân đạo của Đảng ta.
Miễn phí cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa,
người nghèo và đối tượng chính sách…

Kính tặng CBCCVC Ngành Tư pháp Phú Thọ.

Hành trình tới vinh quangHành trình tới vinh quang
nguyễn văn Bình

Nguyên Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước
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Nguyên Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Vừa tư vấn vừa truyền thông để dân hiểu và 
làm đúng cách,
Biết bảo vệ mình trước hiểm họa, tai ương…
Rồi công chứng, luật sư, hộ tịch, hòa giải, … 
những việc tưởng như rất đỗi bình thường
Nhưng lại giữ bình yên cho xã tắc.
Bán đấu giá tài sản và Giám định tư pháp,
Trách nhiệm thuộc về Ngành của chúng ta
Trật tự, trị an…cũng từ đó mà  ra.
Cả những công việc đã thuộc về lịch sử:
Quản lý tòa cấp huyện và thi hành án dân sự,
Hôn nhân có yếu tố nước ngoài và giao 
nhận con nuôi,
Trách nhiệm bồi thường nhà nước những vụ 
việc oan sai,
Rồi…đăng ký giao dịch bảo đảm;
Giờ lại thêm  theo dõi việc xử lý vi phạm
Hành chính và thi hành pháp luật của các 
cấp, các Ngành
Sát cánh, kề vai nhiệm vụ mới hoàn thành.

35 năm chẳng kể ngày, kể tháng
Ta phấn đấu vì ngày mai tươi sáng
Đến hôm nay hạnh phúc đã tròn đầy
Có công ta trong thành tích chung này:        
 Là địa phương đầu tiên vận hành trơn chu 
“cơ chế một cửa”
Từ tỉnh đến cơ sở,
Tạo môi trường thông thoáng hấp dẫn đầu tư
Nền kinh tế vững bền, tăng giá trị thặng dư;
Đã định hình một hành lang pháp lý chặt chẽ 
và minh bạch,
Không có cơ cho những kẻ luồn lách
Tham nhũng để làm giầu.
Phú Thọ chuyển mình, hạnh phúc dài lâu!
 
Kỷ niệm 35 năm, ta tự hào cất cao tiếng hát
Bao thế hệ trưởng thành trong phong ba, bão táp
Có người vươn lên trên đỉnh vinh quang
Lãnh đạo tỉnh ta tiến bước vững vàng
Sánh vai cùng Bình Dương, Vĩnh Phúc.
Bao cán bộ đã chứng minh năng lực
Được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh nhà;
Nhiều đồng chí rất tài ba

Được bổ nhiệm lãnh đạo sở, ban, Ngành và huyện thị…
Ta phấn đấu không phải vì cương vị
Mà tận tâm dâng cho Đảng, cho Đời
Hạnh phúc đơm hoa, lặng lẽ tỏa ngát trời
Mùa quả ngọt đằm tay người chăm bón.

Kỷ niệm 35 năm ta hân hoan chào đón
Những người đã thành danh và những người vẫn 
vô danh
Tấm bảng vàng lung linh tên các chị , các anh
Sự ghi nhận của Nhân dân và Tổ quốc.
Ta hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà thân thuộc
35 năm xây nên một gia đình,
35 năm bồi đắp những ân tình
Kiêu hãnh, tự hào hai tấm Huân chương trên ngực.
Tình yêu lớn cho ta động lực
“Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”…

                        Hà Nội, tháng 3 năm 2017
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một số sự Kiện tiêu BiỂu cỦa ngành tƯ pháp

1

3

2

1

2

3

Bộ trưởng Phan Hiền và Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Huy Ngọ cùng cán bộ Sở Tư pháp 
năm 1983.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Dụ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Hồng Nhung và 
cán bộ Ngành Tư pháp năm 1983.

Đ/c Phùng Văn Toàn - Giám đốc Sở nhận bức 
trướng do Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Vĩnh 
Phú tặng Ngành tư pháp năm 1995.

4

6

5

4

5

6

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương 
"Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Uông Chu Lưu thăm, 
làm việc và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 
tỉnh và Sở Tư pháp Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tỉnh, lãnh 
đạo Sở chụp ảnh lưu niệm tại Đền Hùng.
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Bộ trưởng Hà Hùng Cường, 
lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo 
Tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại 
UBND tỉnh Phú Thọ.

Đ/c Nguyễn Đình Lộc - Bộ 
Trưởng bộ Tư pháp chụp 
ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 
57 năm ngày truyền thống 
Ngành Tư pháp và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng 
Ba năm 2002.

Ký giao ước thi đua giữa các 
phòng chuyên môn, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở tại Hội 
nghị tổng kết công tác Tư pháp 
năm 2002

Đ/c Phó Giám đốc Sở phát biểu 
tại buổi gặp mặt 50 năm ngày 
truyền thống Ngành Tư pháp 
(28/8/1945 - 28/8/2005)

7

8

9

10

7

9

8

10
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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc 
tặng hoa lãnh đạo Sở nhân kỷ 
niệm 30 năm thành lập Sở Tư 
pháp Phú Thọ.

Các đ/c lãnh đạo Sở nhận bức 
trướng do Tỉnh ủy - HĐND - 
UBND tỉnh Phú Thọ tặng Ngành 
Tư pháp nhân kỷ niệm 70 năm 
ngày truyền thống của Ngành 
năm 2015.

Đ/c Nguyễn Bá Tuấn - Giám 
đốc Sở phát biểu tại buổi gặp 
mặt 70 năm ngày truyền thống 
Ngành Tư pháp Việt Nam 
(28/8/1945 - 28/8/2015).

Đ/c Ngô Công Quyền - Giám 
đốc Sở nhận Cờ đơn vị xuất sắc 
trong phong trào thi đua của Bộ 
Tư pháp năm 2008.

11

12

13

14

1413

11

12
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một số hoạt động cỦa ngành

1

3

2

4

1

2

3

4

6

Hội nghị tổng kết 8 năm công tác hòa giải 
cơ sở tỉnh Vĩnh Phú 1986 - 1994.

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 
tịch cơ sở tỉnh Vĩnh Phú năm 1996. 

Lễ giao nhận con nuôi tại Sở Tư pháp Phú 
Thọ năm 1997.

Đ/c Nguyễn Công Khanh - Giám đốc Sở phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác thi 
đua khen thưởng năm 1997.

Hội nghị phối hợp công tác Thông tin, tuyên 
truyền năm 1999.

Lớp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy pháp luật 
năm học 1998 - 1999.

5

6

5
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8 11

129

10

11

107

12
8

9

Tọa đàm về công tác phối hợp PBGD-
PL trên Đài phát thanh - truyền hình 
và Báo Phú Thọ năm 2006

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị 
định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và 
quản lý hộ tịch năm 2006.

Lễ phát động chiến dịch đăng ký 
khai sinh năm 2007

Một buổi Trợ giúp pháp lý lưu động tại 
trường học năm 2007.

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 
năm 2009

Phối hợp với Tổng Công ty Giấy Việt Nam 
tổ chức các lớp PBTTPL cho công nhân 
năm 2010

7
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14

16

Đồng chí Bùi Văn Quang - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh trao bằng khen 
cho cán bộ, công chức Sở Tư pháp, 
tại Hội nghị tổng kết công tác Tư 
pháp năm 2015.

Đồng chí Phạm Xuân Khai - 
Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch 
Hội luật gia tỉnh tại Hội nghị 
triển khai công tác Hội luật gia 
tỉnh năm 2013.

Đồng chí Vũ Như Dương - Phó 
Giám đốc Sở ký kết quy chế phối 
hợp với Sở Thông tin truyền thông 
năm 2014.

Đồng chí Trưởng phòng Hành 
chính Tư pháp báo cáo viên tại 
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp 
luật hòa giải, quốc tịch và PBGDPL 
năm 2012.

Triển khai công tác chấm thi 
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam.

13

14

15

16

13

15

17

17
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18

20

18

19

20

21

22

Lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo 
UBND tỉnh đồng chỉ đạo buổi lễ 
công bố Quyết định thành lập Cục 
THADS tỉnh và Chi cục THADS các 
huyện, thành thị năm 2009.

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn - Giám 
đốc Sở ký giao ước thi đua khu 
vực khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh 
miền núi phía Bắc năm 2017.

Lãnh đạo các Sở Ngành, lãnh đạo 
các phòng chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc Sở Tư pháp và các phòng Tư 
pháp cấp huyện dự hội nghị trực 
tuyến triển khai công tác Tư pháp 
năm 2016 của Bộ Tư pháp.

Đồng chí Trần Thị Nhung - PGĐ sở 
ký giao ước thi đua khối nội chính 
năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung 
- PGĐ sở tặng sách pháp luật cho 
nhân dân khu Minh Hà 2, Phường 
Tiên Cát, thành phố Việt Trì.

21

22

19
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23

24

26

25

27

28

Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát 
biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 
2013 của Sở Tư pháp - Cục THADS.

Đại diện các phòng Tư pháp ký giao ước 
thi đua tại Hội nghị triển khai công tác 
tư pháp năm 2012.

Một buổi tiếp công dân tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

25

26

27

28

Cán bộ phòng công chứng hướng dẫn 
công dân làm thủ tục công chứng.

Một phiên bán đấu giá của Trung tâm 
dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Một buổi trợ giúp pháp lý lưu động ở 
cơ sở của Trung tâm trợ giúp pháp lý 
Nhà nước.

24

23
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1

2

3

4

Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu Bộ 
luật Dân sự năm 1995.

Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ 
nhất năm 2000.

Một tiểu phẩm dự thi Hội thi 
Hộ tịch viên giỏi lần thứ nhất 
năm 2001.

Đồng chí Ngô Công Quyền - PGĐ 
Sở trao giải cho các thi sinh đoạt 
giải tại Hội thi Hộ tịch viên giỏi lần 
thứ nhất năm 2001.

1

2

4

3

hình ảnh một số hội thi cỦa ngành
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6

7

8

5

5

6

7

8

Cán bộ công chức Sở Tư pháp với 
Hội thi Thanh niên với công cuộc 
cải cách hành chính năm 2006.

Đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ trao giải cho 
các thí sinh đạt giải cuộc thi viết 
"Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN 
Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu 
niệm cùng Ban Tổ chức, Ban Giám 
khảo và Đội trưởng các Đội tham 
gia Hội thi Hòa giải viên giỏi lần 
thứ ba trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Phú 
Thọ tham gia tranh tài tại Hội thi 
Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần 
thứ ba khu vực miền Bắc năm 2016 
(số 3).
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1

2

3

4

5

Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp Phú 
Thọ lần thứ II năm 1997.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị 08 và triển khai thực hiện 
Chỉ thị 15 của tỉnh ủy về công tác 
TTPBGD pháp luật năm 2001.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình thực hiện nghị quyết 
trung ương 4 (Khóa XI).

Đồng chí Phạm Xuân Khai - Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở tặng giấy khen cho các Đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ tại Hội nghị quán triệt, triển 
khai thực hiện NQ TW 8, khóa XI 
năm 2014.

Đại hội Chi bộ văn bản QPPL và 
PBGDPL nhiệm kỳ 2012 -2015.

một số hoạt động cỦa đảng Bộ
và các tổ chức đoàn thỂ

1

5

4

2

3
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8

9

10

11

7

6

6

7

8

9

10

11

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 
phong trào "giỏi việc nước, đảm việc 
nhà" trong CBCC - VCLĐ giai đoạn 
2005 - 2010.

Lãnh đạo Sở cùng tập thể CBCCVC Sở 
chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ 
Việt Nam (20/10/2016).

Đồng chí Vũ Như Dương - Phó Giám 
đốc Sở phát biểu tại buổi gặp mặt nữ 
CBCC VCLĐ năm 2016.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư 
pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2004 - 2006.

Gặp mặt nhân dịp 63 năm ngày 
thành lập QĐND Việt Nam năm 2007.

Lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và 
Trung đội tự vệ Sở Tư pháp năm 2007.
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12

14

13

15

16

Gặp mặt nhân kỷ niệm ngày giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước 
30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng chí Phạm Mạnh Tiến - Phó bí 
thư Đảng ủy trao Giấy khen cho BCH 
Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đoàn viên Chi đoàn Sở tiến hành 
cấp phát sách pháp luật cho tủ sách 
cấp xã.

Chi đoàn tổ chức vui Tết Trung thu và 
trao phần thưởng quỹ khuyến học cho 
con CBCNVC Sở Tư pháp năm 2015.

12

13

14

16

15



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

BẢN TIN TƯ PHÁP PHú THọ Số Đặc biệt 37

Năm 1982, Sở Tư pháp 
được thành lập với tiền 
thân là Phòng Pháp 

chế thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh. Khi ấy, bà Tạ Thị Minh 
Tâm là Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh. 19 năm làm 
Chánh án Tòa án tỉnh bà có 
chuyên môn pháp luật vững 
vàng và là một người thủ 
trưởng uy tín. Trước yêu cầu 
cần thiết phải có một đồng chí 
lãnh đạo có kinh nghiệm, tâm 
huyết với đơn vị mới, lãnh đạo 

tỉnh đã tín nhiệm điều chuyển 
bà Tâm sang làm Giám đốc 
Sở Tư pháp.

Bà Tâm nhớ lại: “Thời 
điểm tôi tiếp nhận nhiệm vụ 
mới, cơ sở vật chất của Sở 
Tư pháp còn rất nghèo nàn; 
đội ngũ cán bộ cùng hệ thống 
trang thiết bị của đơn vị còn 
thiếu và yếu nên gặp rất 
nhiều khó khăn. Để thực hiện 
tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh 
giao, tôi cùng với đội ngũ cán 

Hằng ngày bà Tâm luôn quan tâm, theo dõi thông tin hoạt động Ngành Tư 
pháp thông qua các phương tiện thông tin báo chí

Chuyện về 
vị Giám đốc đầu tiên 
của Ngành tư pháp phú thọ

Trong những 
ngày tháng Tư lịch 
sử, khi ký ức ùa về 
cùng với niềm xúc 
động hướng tới kỷ 

niệm 35 năm thành 
lập Ngành Tư pháp 

Phú Thọ (26/4/1982 
- 26/4/2017), rất 
nhiều người trong 

Ngành Tư pháp Phú 
Thọ đều nhớ đến 

một người, đó là bà 
Tạ Thị Minh Tâm - vị 

Giám đốc đầu tiên 
của Sở Tư pháp Vĩnh 

Phú (nay là Sở Tư 
pháp Phú Thọ).
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bộ của đơn vị gồm 13 người 
luôn thể hiện tinh thần đoàn 
kết, thống nhất, chịu khó, tìm 
tòi, học hỏi để xây dựng và 
phát triển Ngành Tư pháp. 
Tôi thường xuyên gần gũi, tìm 
hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp 
thời động viên anh em trong 
đơn vị khắc phục phó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để 
hoạt động của đơn vị sớm đi 
vào nền nếp, tôi đã tìm hiểu, 
nắm rõ trình độ chuyên môn, 
sở trường của từng cán bộ 
để bàn bạc, bố trí các vị trí 
công việc hợp lý, tranh thủ 
sự quan tâm của lãnh đạo Bộ 
Tư pháp, tích cực tham mưu 
với lãnh đạo tỉnh quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị; quy tụ được một tập 
thể lãnh đạo đoàn kết và trí 
tuệ, quan tâm, chăm lo cho 
đời sống của cán bộ, nhân 
viên cũng như công tác đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho anh em.” 

Vượt lên những khó khăn 
chồng chất, dưới sự chèo lái 
của người thủ trưởng quyết 
đoán nhưng cũng rất nhân 
hậu và giản dị, Sở Tư pháp 
đã vững vàng vươn lên, vai 
trò, vị trí dần được khẳng 
định, là đơn vị luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Bà Tâm đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của người 
Giám đốc Sở. Cuối năm 
1987 bà được về nghỉ theo 
chế độ hưu trí. Thời gian sau 
đó, tuy đã về nghỉ hưu nhưng 
Bà vẫn tiếp tục tham gia làm 

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư của 
tỉnh. Bà đã được nhận nhiều 
phần thưởng cao quí của 
Đảng và Nhà nước trao tặng 
như: Huân chương kháng 
chiến chống Mỹ hạng Nhất, 
Huân chương kháng chiến 
chống Pháp hạng Ba, Huân 
chương lao động hạng Ba, 
Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Bằng khen của 
Chánh án Tòa án nhân dân 
Tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp,... cùng nhiều phần 
thưởng cao quí khác của 
tỉnh Vĩnh Phú và Phú Thọ. 
Đầu năm 2017, bà vinh dự 
đón nhận Huy hiệu 70 năm 
tuổi Đảng.

Nói về “người chị cả của 
Ngành Tư pháp Phú Thọ”, 
đồng chí Trần Thị Nhung - 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
chia sẻ: “Thời kỳ đồng chí 
Tâm lãnh đạo đơn vị (1982- 
1987) là thời kỳ có rất nhiều 
khó khăn. Với tâm huyết của 
mình, đồng chí đã chèo lái 
“con thuyền” Tư pháp Phú 
Thọ vượt mọi khó khăn của 
thời kỳ đầu, phấn đấu hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. Tiến tới kỷ niệm 35 
ngày thành lập Ngành, thay 
mặt đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức của Sở xin 
cảm ơn những công lao to lớn 
của các thế hệ lãnh đạo tiền 
nhiệm, cảm ơn đồng chí Tạ 
Thị Minh Tâm - vị Giám đốc 
Sở đầu tiên; đồng thời xin 
hứa, mỗi cán bộ, công chức, 
viên chức Ngành Tư pháp sẽ 

luôn đoàn kết, tận tâm, mẫn 
cán vì sự phát triển lớn mạnh 
của Ngành Tư pháp trong giai 
đoạn hiện nay và các năm 
tiếp theo”. 

Và dù về hưu đã xấp xỉ 
ba chục năm, vị lãnh đạo đầu 
tiên của Ngành Tư pháp tỉnh 
vẫn luôn dõi theo những diễn 
biến của thời cuộc; những 
chủ trương, chính sách mới 
của Ngành; bà cũng mong 
muốn mỗi cán bộ của Sở Tư 
pháp, của Ngành Tư pháp 
Phú Thọ cần tích cực trau 
dồi kiến thức, luôn sáng tạo, 
đổi mới để mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức Ngành Tư 
pháp Phú Thọ đều là những 
tấm gương sáng trong phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Bà Tâm mong muốn: 
“Tập thể lãnh đạo Sở sẽ chỉ 
đạo thực hiện tốt đề án sắp 
xếp, kiện toàn, chuẩn hóa 
hội ngũ công chức tư pháp 
từ tỉnh đến cơ sở; tham gia 
hiệu quả vào việc xây dựng 
thể chế, cơ chế chính sách 
của địa phương; tranh thủ 
các nguồn lực xã hội hóa, 
đổi mới công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật phù hợp 
với thời đại công nghệ thông 
tin, kỹ thuật số; tăng cường 
trợ giúp pháp lý cho người 
nghèo, đồng bào dân tộc 
thiểu số và hỗ trợ tham gia 
tố tụng các vụ việc có tính 
chất phức tạp,... để phát huy 
tốt truyền thống 35 năm vẻ 
vang của Ngành Tư pháp 
tỉnh nhà”./.

 Vũ tuân
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giai Đoạn 1982 Đến 1992:

Những ngày đầu thành lập tổ chức bộ 
máy Sở chỉ có Lãnh đạo Sở, 03 phòng với 
13 cán bộ, trong đó có 02 đồng chí có trình 
độ Đại học Luật, còn lại là trình độ trung cấp 
hoặc chưa qua đào tạo. Chức năng, nhiệm 
vụ chính là: quản lý văn bản quy phạm pháp 
luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật, quản lý Toà án nhân dân cấp huyện về 
tổ chức và thực hiện một số lĩnh vực công 
tác tư pháp bổ trợ, quản lý tư pháp cơ sở.

Năm 1987, Ngành tiếp tục được giao 
thêm nhiệm vụ là quản lý và đăng ký hộ 
tịch; năm 1990 thêm lĩnh vực công chứng. 

giai Đoạn 1993-1996:

Sau khi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 
nhất trí thông qua bản Hiến pháp 1992 trong 
phiên họp ngày 15/4/1992, Ngành Tư pháp 
Việt Nam có sự thay đổi cơ bản về tổ chức 
và hoạt động, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư 
liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1993, theo 

đó, Sở Tư pháp là cơ quan 
chuyên môn của UBND tỉnh, 
có chức năng giúp UBND 
tỉnh thực hiện quản lý Nhà 
nước về công tác tư pháp ở 
địa phương và chịu sự quản 
lý về chuyên môn nghiệp vụ 
của Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp giai 
đoạn này gồm: Lãnh đạo 
Sở và 05 đơn vị thuộc, trực 
thuộc, cụ thể: Phòng Hành 
chính - Tổng hợp; Phòng Tổ 
chức cán bộ và quản lý Tòa 
án địa phương; Phòng Văn 
bản - Tuyên truyền; Phòng 
Tư pháp khác; Phòng Công 
chứng số 1, với tổng số 25 
cán bộ, công chức.

Năm 1993, thực hiện Nghị 
quyết Quốc hội khóa IX và 
Pháp lệnh Thi hành án dân 
sự, công tác thi hành án dân 
sự được giao về cho Sở quản 

35 Năm phát triểN 
tổ ChứC Bộ máy 
và CáN Bộ Sở tư pháp

Trải qua 35 năm kể từ ngày thành lập (26/4/1982), qua nhiều chặng 
đường với nhiều khó khăn và thử thách Sở Tư pháp Phú Thọ đã từng bước 
khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu, giúp việc đáng tin cậy về công 
tác pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ 
Tư pháp giao
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lý, từ đó Phòng Thi hành án được thành lập trực 
thuộc Sở Tư pháp. 

 giai Đoạn 1997-2008:

 Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá 
IX, kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996 tỉnh Vĩnh Phú 
được chia tách thành hai tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh 
Phúc, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ được thành lập theo 
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 08/01/1997 của 
UBND tỉnh Phú Thọ, tổ chức bộ máy của Sở Tư 
pháp sau khi chia tách tỉnh gồm 04 phòng thuộc 
Sở (Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý Tòa án địa 
phương; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Văn 
bản - Tuyên truyền; Phòng Tư pháp bổ trợ) và 03 
đơn vị trực thuộc Sở (Phòng Thi hành án dân sự; 
Phòng Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2); 

Năm 1997, thực hiện Nghị định 86/CP ngày 
19/12/1996 của Chính phủ; Thông tư số 399/PLDS-
KT ngày 07/4/1997, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 
Quyết định số 1843/QĐ-UB ngày 20/11/1997 về 
việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài 
sản thuộc Sở Tư pháp; 

Năm 1998, thực hiện Quyết định số 734/TTg 
ngày 06/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người 
nghèo và đối tượng chính sách, UBND tỉnh Phú Thọ 
ban hành Quyết định số 1777/1998/QĐ-UB ngày 
29/5/1998 về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý của Nhà nước thuộc Sở Tư pháp. 

Trong thời điểm này, Sở Tư pháp có 04 phòng 
thuộc và 05 đơn vị trực thuộc với tổng số cán bộ, 
công chức, viên chức là 52 biên chế được giao .

Năm 2002, thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, 
Sở Tư pháp chính thức bàn giao công tác quản lý mọi 
mặt tổ chức đối với Tòa án nhân dân các huyện, thành, 
thị sang Tòa án nhân dân tỉnh kể từ ngày 15/9/2002.

Năm 2003, Ngành được giao thêm nhiệm vụ 
kiểm tra văn bản QPPL; nghiên cứu và thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Năm 2009, việc quản lý công tác tổ chức thi 
hành án dân sự theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp được bàn giao cho Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh.

giai Đoạn 2009 - 2015:

Năm 2009, thực hiện 
Thông tư liên tịch số 01/2009/
TTLT-TP-NV ngày 28/4/2009 
của Liên bộ Bộ Tư pháp - Bộ 
Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Tư pháp thuộc UBND tỉnh, 
Phòng Tư pháp thuộc UBND 
cấp huyện và công tác Tư 
pháp của UBND cấp xã, Sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ tham 
mưu, giúp UBND tỉnh thực 
hiện chức năng quản lý nhà 
nước về: công tác xây dựng 
và thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật; kiểm tra, xử 
lý văn bản quy phạm pháp 
luật; phổ biến, giáo dục pháp 
luật; thi hành án dân sự; công 
chứng, chứng thực; nuôi con 
nuôi có yếu tố nước ngoài; 
trọng tài thương mại; hộ tịch; 
quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật 
sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp 
pháp lý; giám định tư pháp; 
hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá 
tài sản và công tác tư pháp 
khác theo quy định của pháp 
luật. Bên cạnh đó, thực hiện 
Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước năm 2009; 
Quyết định số 1987/QĐ-TTg 
ngày 30/11/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt đề án “Triển khai công 
tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật”; Luật Lý lịch tư 
pháp năm 2009; Nghị định số 
83/2010/NĐ-CP về đăng ký 
giao dịch bảo đảm…, Sở Tư 
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pháp tiếp tục được giao thêm 
nhiều nhiệm vụ mới.

Năm 2013, thực hiện Nghị 
định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14/5/2013, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 2190/
QĐ-UBND ngày 30/8/2013, 
Sở Tư pháp có thêm Phòng 
Kiểm soát thủ tục hành chính

Đến năm 2015, cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư pháp 
gồm Lãnh đạo Sở, 08 phòng 
thuộc, 04 đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc gồm: Văn phòng 
Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây 
dựng và Thi hành văn bản 
QPPL, Phòng Kiểm tra Văn 
bản QPPL, Phòng Kiểm soát 
thủ tục hành chính, Phòng 
Phổ biến giáo dục pháp 
luật, Phòng Hành chính Tư 
pháp, Phòng Bổ trợ Tư pháp 
và Phòng Công chứng số 
1, Phòng Công chứng số 2, 
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu 
giá tài sản, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước. Tổng 
số cán bộ, công chức, viên 
chức của Sở là 78 (khối Văn 
phòng Sở là 37; các đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc là 39), 
trong đó 23 cán bộ giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý; 06 Công 
chứng viên; 03 Đấu giá viên; 
09 Trợ giúp viên pháp lý. Về 
chất lượng cán bộ, 100% cán 
bộ nghiệp vụ có trình độ Cử 
nhân Luật, trong đó 09 đồng 
chí có trình độ Cao học Luật; 
16 đồng chí có trình độ Cử 
nhân, Cao cấp lý luận chính 
trị; trên 90% cán bộ có bằng 
cấp về tin học, ngoại ngữ. 

giai Đoạn 2015 Đến nay:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-
BTP-BNV ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 16/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/6/2016 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Theo đó 
Sở Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp 
Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Công 
tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi 
hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; 
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ 
tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư 
pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; 
tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; 
bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính và công tác tư pháp khác theo quy định của 
pháp luật. 

Đến nay, qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, 
tổ chức bộ máy của Ngành không ngừng được tăng 
cường, củng cố kiện toàn gồm 08 phòng chuyên 
môn và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: 
Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Xây dựng văn 
bản QPPL; Phòng kiểm soát thủ tục hành chính; 
Phòng Phổ biến GDPL; Phòng Kiểm tra văn bản 
và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Hành chính 
tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Công chứng 
số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm Dịch vụ 
bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Phú Thọ với tổng số 76 cán bộ, công 
chức, viên chức, trong đó trình độ Thạc sỹ: 13 đồng 
chí, bằng 17,1%; trình độ Đại học: 55 đồng chí, 
bằng 72,4%( trong đó 5 đồng chí đang theo học 
thạc sỹ); Cao đẳng 03 đồng chí (trong đó 02 đồng 
chí đang theo học đại học), bằng 3,9 %, Trung cấp 
03 đồng chí, bằng 3,9%; Nhân viên: 02 đồng chí 
bằng 2,7%. 18 đồng chí có trình độ Cử nhân, Cao 
cấp lý luận chính trị, 22 đồng chí có trình độ Trung 
cấp lý luận chính trị và trên 90% có bằng cấp về tin 
học, ngoại ngữ./. 

tiến Dũng 
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Sau gần 20 năm thành 
lập Sở, tài sản lớn nhất 
của Phòng lúc ấy chỉ là 

chiếc tủ gỗ chứa toàn công 
báo Chính phủ, công báo 
tỉnh. Gia tài ấy đã được nhiều 
thế hệ công chức của Phòng 
sưu tầm, gìn giữ và khai thác 
như “của hiếm” vì ngày đó chỉ 
có thể khai thác, tìm kiếm văn 
bản từ nguồn tài liệu này. Đã 
thế, do điều kiện kinh tế - xã 
hội còn khó khăn và thể chế 
chưa hoàn thiện nên hệ thống 
văn bản cũng được in không 
đầy đủ, chưa kể công báo bị 
thất lạc, việc tìm kiếm văn bản 
hết sức khó khăn và nhiều khi 
là khâu khó khăn nhất trong 
công việc.

“Ôn nghèo kể khổ” để thấy 
thế hệ những người làm công 
tác văn bản chúng tôi hiện 
nay đã hạnh phúc hơn rất 
nhiều so với các cô chú, anh 
chị đi trước. Đã xa rồi cảnh 
phải lật giở, mày mò tìm kiếm 
văn bản ở những quyển công 
báo dày tới vài trăm trang. 
Sau 35 năm thành lập, giờ 
đây, chỉ cần cái kích chuột, 
hàng loạt văn bản với từ khóa 
tìm kiếm đã hiện ra, giúp cho 
công việc của chúng tôi thuận 
lợi, nhanh chóng, chính xác 
hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng 
công tác thẩm định văn bản 
quy phạm pháp luật và tư vấn 
pháp luật từ trước đến nay 
chưa bao giờ hết khó khăn.

Rào cản đầu tiên đối với 
chúng tôi là tuổi đời, tuổi nghề 

còn ít, việc nắm bắt những kiến thức tổng hợp trên các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa “cọ sát” với thực 
tiễn thi hành pháp luật của các lĩnh vực pháp luật chuyên 
Ngành, do đó chưa đủ nhạy bén, sắc sảo trong nhìn nhận 
các nội dung dự thảo chính sách. Chắc chắn những công 
chức trẻ đã từng làm công tác thẩm định văn bản đều cũng 
từng trải qua những cảm xúc này: Vừa bỡ ngỡ bước vào 
công việc, được lãnh đạo giao thẩm định dự thảo văn bản 
hoặc tư vấn pháp luật mà nội dung thì quá phức tạp. Công 
việc phải bắt đầu từ đâu, làm sao để phát hiện nội dung trái 
pháp luật, tính khả thi, có phù hợp với điều kiện thực tiễn 

Ngay từ 
những ngày 

đầu thành lập 
Sở Tư pháp 

Vĩnh Phú (nay 
là Sở Tư pháp 

Phú Thọ) 
chức năng 

thẩm định văn 
bản quy phạm 

pháp luật và 
tư vấn pháp 

luật được giao 
cho Phòng 

Văn bản quy 
phạm pháp 
luật - Tuyên 
truyền, phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật. 
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Quanh năm suốt tháng, 
chưa khi nào công chức của 
Phòng Xây dựng văn bản 
thôi bận rộn. Trước mỗi kỳ 
họp của HĐND tỉnh một, hai 
tháng, khối lượng công việc 
của phòng lại tăng vọt, tần 
suất làm việc của mỗi công 
chức như nhân thêm vài 
phần. Nhiều lúc chuẩn bị tài 
liệu để lãnh đạo Sở dự các 
phiên họp của UBND tỉnh, 
hay các sở, Ngành mời dự 
hội thảo mà không khí làm 
việc như sắp xung trận. Tuy 
khẩn trương, căng thẳng thế 
nhưng ai cũng yêu công việc 
vất vả ấy. Mỗi khi có công 
việc là tranh luận sôi nổi, 
không ai nề hà khó khăn, gấp 
gáp, làm thêm giờ,… Bởi mỗi 
công việc là một thử thách 
mới đối với khả năng xem xét 
văn bản, rèn luyện sự nhạy 
bén, năng lực so sánh, phân 
tích, đối chiếu và quan trọng 
nhất là kết luận về sự đúng, 
sai của văn bản, sự việc và 
đề xuất hướng hoàn thiện 
dự thảo, hướng giải quyết vụ 
việc. Trong 06 năm gần đây, 
Phòng đã tham mưu giúp 
Lãnh đạo Sở thẩm định và 
tham gia ý kiến đối với trên 
1.000 lượt dự thảo chính sách 
pháp luật của tỉnh, tư vấn 
gần 100 vụ việc phức tạp, 
đồng thời tham mưu tổ chức 
tổng kết thi hành Hiến pháp 
năm 1992, góp ý dự thảo 
Hiến pháp sửa đổi và triển 
khai thi hành Hiến pháp năm 
2013, các Luật, Bộ luật liên 

Hạnh phúc của người làm công tác văn bản cũng đơn sơ 
lắm, đấy là khi tìm được đáp án đúng, phát hiện nội dung chưa 
phù hợp với hệ thống pháp luật, phản biện sắc bén, xác đáng 
để cơ quan soạn thảo công nhận, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo, 
được lãnh đạo tỉnh tin tưởng trong tham mưu ban hành chính 
sách và tư vấn giải quyết các vụ việc pháp lý phức tạp. Mỗi 
lần như vậy, lại có thêm sự tự tin, động lực và niềm say mê với 
công việc. Năm tháng qua đi thì kiến thức pháp luật như dày 
thêm, nhưng dường như lại thấy hiểu biết của bản thân mình 
về hệ thống pháp luật, về tri thức xã hội quá nhỏ bé.

của tỉnh hay không? Ai cũng vậy, nhất là công chức trẻ, thì khi 
vào công việc này cũng đều phải học hỏi cách đọc hiểu văn 
bản và các kỹ năng từ các đồng nghiệp, nhất là các “chuột 
cụ” - cách gọi vui của chúng tôi đối với những người có thâm 
niên làm nghề văn bản. Mỗi lần thẩm định văn bản, thực hiện 
tư vấn pháp luật như đứng trước một bài toán khó, không thể 
hấp tấp nóng vội, dù là con đường đi ngắn nhất vẫn mang tên 
CHĂM CHỈ, TỶ MỶ để rà soát, đối chiếu từng nội dung của dự 
thảo, từng sự kiện của vụ việc với quy định của pháp luật và 
với hệ thống pháp luật của tỉnh. 

Công chức phòng Xây dựng văn bản luôn nhiệt tình, trách 
nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
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quan đến tố tụng và tổ chức 
của các cơ quan tiến hành tố 
tụng trên địa bàn tỉnh. Với sự 
nỗ lực không ngừng của mỗi 
công chức, Phòng xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
luôn xứng đáng là “người 
gác cổng” đáng tin cậy của 
HĐND, UBND tỉnh trong việc 
xây dựng chính sách pháp 
luật, tạo lập một hệ thống văn 
bản thống nhất và đồng bộ, 
góp phần thúc đẩy kinh tế - 
xã hội tỉnh phát triển nhanh 
và bền vững. Trong suốt 
chiều dài 35 năm xây dựng 
và phát triển của Ngành, 
Phòng luôn là lá cờ đầu trong 
các phong trào thi đua, được 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen; nhiều năm liền được 
công nhận là Tập thể lao 
động xuất sắc,… Thông qua 
công việc, các thế hệ cán bộ, 
công chức của Phòng không 
ngừng khẳng định năng lực 
chuyên môn, trưởng thành 
và phát triển. Nhiều đồng chí 
được tín nhiệm bổ nhiệm vào 
các vị trí  Lãnh đạo tỉnh, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 
Sở, lãnh đạo huyện và giữ 
các vị trí chủ chốt trong các 
cơ quan của HĐND tỉnh, Ban 
Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. 
Trưởng phòng đầu tiên của 
Phòng khi Sở mới được thành 
lập là đồng chí Nguyễn Doãn 
Khánh, sau này được Trung 
ương tín nhiệm giao giữ trọng 
trách cao nhất của tỉnh. Đó 
là niềm tự hào của Ngành Tư 

pháp nói chung và những người làm công tác 
xây dựng văn bản nói riêng, là động lực để 
những thế hệ mới tiếp tục yêu nghề, hăng say 
nghiên cứu, chủ động, sáng tạo trong công 
việc, cùng với toàn thể công chức, viên chức 
của Ngành đóng góp xây dựng và khẳng 
định vai trò không thể thiếu của Ngành Tư 
pháp trong công cuộc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà 
nước và quản lý xã hội bằng pháp luật.

Dù cố gắng và nỗ lực rất nhiều nhưng 
kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
Phòng không tránh khỏi những điểm hạn 
chế, mà một trong những hạn chế lớn nhất 
cần được khắc phục trong thời gian tới là 
việc phản biện dự thảo chính sách nhiều khi 
thiếu tính thuyết phục, còn nặng tính pháp 
lý đơn thuần, chưa bám sát với đặc thù của 
tỉnh.  Trong nhiệm kỳ này, một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Ngành 
đã được ghi nhận tại dự thảo Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng là chuyển hướng chiến lược 
từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật, gắn 
với tổ chức thi hành pháp luật đề cao tinh 
thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong 
toàn xã hội. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ 
trong những năm tới của Phòng sẽ càng 
nặng nề hơn. Trước yêu cầu và nhiệm vụ 
mới, với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, 
với tinh thần đoàn kết, mỗi công chức của 
Phòng không ngừng học hỏi, tích lũy kinh 
nghiệm trong nghiệp vụ, tập thể Phòng 
nỗ lực phấn đấu nâng tầm, khẳng định vai 
trò, vị trí là cơ quan tham mưu tin cậy cho 
UBND tỉnh về công tác pháp luật, trong tham 
mưu xây dựng thể chế chính sách, tạo hành 
lang pháp lý an toàn, thông thoáng cho môi 
trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và 
giải quyết tốt các vấn đề pháp lý phức tạp 
để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng 
tỉnh trở thành một trong những tỉnh phát triển 
hàng đầu của khu vực./.

thúy Vân
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Ngày 30/8/2013, UBND 
tỉnh Phú Thọ đã ban 
hành Quyết định số 

2190/QĐ-UBND về việc bàn 
giao Phòng Kiểm soát thủ tục 
hành chính thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh sang Sở Tư pháp 
kể từ ngày 05/9/2013. Theo 
đó, ở cấp huyện và cấp xã 
công tác kiểm soát TTHC 
cũng được chuyển giao sang 
cơ quan Tư pháp. Ngay sau 
khi nhận bàn giao Sở Tư pháp 
đã xác định đây là công việc 

song với sự tập trung chỉ đạo 
quyết liệt của Lãnh đạo Sở, ý 
thức trách nhiệm cao của cá 
nhân từng công chức trong 
Phòng, nhiệm vụ  kiểm soát 
TTHC đã được triển khai kịp 
thời, toàn diện, hiệu quả trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

Việc công bố, công khai, 
nhập dữ liệu TTHC vào Cơ 
sở dữ liệu quốc gia được triển 
khai thực hiện hiệu quả. Trong 
3 năm (từ năm 2014 đến năm 
2016), Chủ tịch UBND tỉnh 

sở dữ liệu quốc gia. 100% thủ 
tục hành chính đã công bố 
của tỉnh đều được công khai 
trên Cổng giao tiếp điện tử 
của tỉnh, niêm yết công khai 
tại trụ sở và trên Trang thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị 
trực tiếp giải quyết thủ tục tạo 
điều kiện thuận lợi cho người 
dân và tổ chức khi thực hiện 
các thủ tục hành chính.

Công tác thẩm định quy 
định TTHC của dự thảo văn 
bản QPPL và tham gia ý 

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SAU 3 NĂM CHUYỂN GIAO TỪ VĂN PHÒNG UBND TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

đã ban hành 35 quyết định về 
việc công bố TTHC mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung; thay 
thế, bãi bỏ, hủy bỏ với tổng 
số 1322 TTHC. 100% thủ tục 
hành chính được kiểm soát 
chất lượng trước khi trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công bố. Các 
quyết định công bố TTHC 
của Chủ tịch UBND tỉnh đều 
được Sở Tư pháp cập nhật 
kịp thời vào cơ sở dữ liệu 
quốc gia, đề nghị Cục Kiểm 
soát TTHC công khai trên cơ 

kiến đối với văn bản QPPL 
có quy định về TTHC ngày 
càng được chú trọng, chất 
lượng thẩm định, tham gia 
ý kiến được nâng cao. Từ 
năm 2014 đến năm 2016 
Phòng Kiểm soát thủ tục 
hành chính đã tham gia ý 
kiến đối với 16 dự thảo văn 
bản QPPL có quy định về 
TTHC và thẩm định 09 dự 
thảo quy định TTHC của cơ 
quan chức năng về dự án, 
dự thảo văn bản QPPL.

mới rất quan trọng, yêu cầu 
đặt ra là phải duy trì và phát 
huy những kết quả đã đạt 
được của quá trình cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC) 
trong khuôn khổ Đề án 30 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Đặc biệt phải làm tốt công tác 
cải cách TTHC, để các TTHC 
được thực hiện trên địa bàn 
tỉnh luôn bảo đảm đúng pháp 
luật nhưng đơn giản, dễ tiếp 
cận, tạo môi trường thuận lợi 
cho việc thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội.

Từ khi được chuyển giao 
sang Sở Tư pháp, đến nay 
phòng Kiểm soát TTHC có 
nhiều biến động về tổ chức, 
kinh nghiệm cán bộ, công 
chức công tác trong lĩnh vực 
kiểm soát TTHC chưa nhiều, 

Tập thể cán bộ công chức phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
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Việc rà soát đơn giản hóa 
TTHC được quan tâm, hàng 
năm Sở Tư pháp đều tham 
mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch rà soát, đánh giá và đơn 
giản hóa TTHC. Thực hiện kế 
hoạch của UBND tỉnh, các sở, 
ban, Ngành đã triển khai tổng 
rà soát, lập danh mục TTHC, 
xây dựng quyết định trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công bố, trong 
đó có nhiều TTHC được cắt 
giảm về thời hạn giải quyết. 
Đồng thời đã đề xuất với cơ 
quan có thẩm quyền cắt giảm 
nhiều thủ tục, hạn chế nhiều 
trình tự không cần thiết trong 
một số văn bản quy phạm 
pháp luật có quy định TTHC.

Việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị về TTHC và 
truyền thông hỗ trợ hoạt 
động kiểm soát TTHC từng 
bước được triển khai và đạt 
được những kết quả tích cực. 
Sở đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành văn bản chỉ đạo 
và hướng dẫn các sở, ban, 
Ngành, UBND các huyện, 
thành, thị thực hiện nghiêm 
túc việc niêm yết công khai 
địa chỉ, số máy điện thoại 
chuyên dùng, hòm thư điện tử 
tiếp nhận và xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính tại trụ 
sở làm việc của các cơ quan, 
đơn vị hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. Ba năm qua, 
trên địa bàn tỉnh có tổng số 
29 ý kiến phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân về quy 
định hành chính, hành vi hành 
chính và việc thực hiện TTHC, 
100% các ý kiến phản ánh đã 

được xử lý hoặc chuyển cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
giải quyết thỏa đáng. Tham 
mưu UBND tỉnh chỉ đạo Đài 
Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh phối hợp tuyên truyền kết 
quả thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính trên chuyên mục 
cải cách hành chính; chỉ đạo 
các cơ quan đơn vị đẩy mạnh 
tuyên truyền trên Trang thông 
tin điện tử, Bản tin của Ngành 
nhằm nâng cao nhận thức 
của cán bộ, công chức và 
người dân trên địa bàn tỉnh về 
hoạt động kiểm soát TTHC, 
về thực hiện TTHC.

Thực hiện ủy quyền của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư 
pháp đã tiến hành kiểm tra 
hoạt động kiểm soát TTHC tại 
hầu hết các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tỉnh. Trong 
03 năm đã tiến hành kiểm tra 
tại 12 sở, Ngành; 20 đơn vị cấp 
huyện, 51 đơn vị cấp xã. Qua 
kiểm tra đã phát hiện nhiều 
tồn tại, hạn chế trong công 
tác kiểm soát TTHC ở một số 
cơ quan, đơn vị, địa phương: 
vai trò của cán bộ đầu mối 
kiểm soát TTHC chưa rõ nét. 
Việc thực hiện cải cách TTHC 
thông qua phương thức thực 
hiện cơ chế một cửa còn hình 
thức, chưa triệt để. Hệ thống 
sổ sách theo dõi việc tiếp 
nhận, giải quyết trên một số 
lĩnh vực chưa phản ánh đầy 
đủ quá trình giải quyết. Còn 
tồn tại những sai sót về hồ sơ, 
quy trình, tính pháp lý trong 
giải quyết TTHC. Có cơ quan, 
đơn vị yêu cầu thêm thành 
phần hồ sơ ngoài thành phần 

hồ sơ luật định làm gia tăng 
chi phí tuân thủ thủ tục của tổ 
chức, cá nhân. Qua công tác 
kiểm tra, Sở Tư pháp đã kịp 
thời chấn chỉnh và tham mưu 
UBND tỉnh chấn chỉnh nhiều 
thiếu sót, hạn chế, đưa việc 
thực hiện TTHC trên địa bàn 
tỉnh dần đi vào nền nếp.

Có thể khẳng định, dưới 
sự chỉ đạo và quyết tâm của 
Lãnh đạo Sở Tư pháp, công 
tác kiểm soát TTHC trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua đã được 
nâng lên về chất, hoạt động 
kiểm soát TTHC đã được triển 
khai đồng bộ, thống nhất. 
Tính minh bạch trong giải 
quyết TTHC và trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ 
quan giải quyết TTHC trên địa 
bàn tỉnh được chú trọng. Việc 
đánh giá tác động của TTHC 
trong dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật, kiểm soát 
chất lượng TTHC, góp ý, thẩm 
định văn bản và công tác kiểm 
tra hoạt động kiểm soát TTHC 
đã khẳng định vai trò, chức 
năng quản lý nhà nước bảo 
đảm hiệu lực, hiệu quả của 
Sở đối với một lĩnh vực trọng 
tâm, trọng điểm trong giai 
đoạn hiện nay. Những kết quả 
tích cực mà kiểm soát TTHC 
đạt được trong thời gian qua 
đã góp phần không nhỏ trong 
việc nâng cao hiệu quả công 
tác cải cách hành chính, duy 
trì và nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh 
nhà phát triển./.

phòng Kiểm soát ttHC
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Sinh ra và lớn lên ở miền quê còn nhiều 
khó khăn của xã Thanh Uyên, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ trong một gia đình cả 

bố và mẹ đều công tác trong quân đội, nên chị 
Đặng Thị Tuyết Hạnh đã được giáo dục tính 
tự giác, rèn luyện nền nếp, kỷ luật, bản lĩnh, 
không sợ khó khăn, vất vả. Môi trường gia đình 
đã chắp cánh ước mơ từ nhỏ của chị là lớn lên 
sẽ theo nghề luật, nghề thực thi công lý, đứng 
về lẽ phải, bảo vệ lẽ phải. Năm 1997, chị thi 
đỗ vào trường Đại học Luật Hà Nội, mang bao 
ước mơ, hoài bão vào giảng đường, sau năm 
năm đèn sách, theo tiếng gọi quê hương, chị 
Hạnh đã xin vào công tác tại Sở Tư pháp tỉnh 
Phú Thọ, nơi “trông coi pháp luật” của tỉnh. 
Trải qua nhiều vị trí công việc tại các phòng 
khác nhau, hiện tại chị Hạnh là  Phó trưởng 
phòng Phòng Xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật.

Chị Hạnh chia sẻ chân thành: “Công tác 
văn bản là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của Sở, cán bộ trong Ngành thường 
vui vẻ truyền nhau câu: “Công tác văn bản là 
công tác  xương sống của Sở”, nên  khi mới 
nhận công tác này, tôi cũng có chút băn khoăn 

rằng kinh nghiệm chưa nhiều, 
không biết mình có đáp ứng 
được với yêu cầu công việc 
không, nhất là những vụ tư 
vấn pháp luật phức tạp, đòi 
hỏi phải tâm huyết, năng 
lực chuyên môn cao. Nhưng 
khi gắn bó với phòng rồi, tôi 
nhận thấy mình rất yêu công 
việc này”.

Trong quá trình làm việc, 
chị Hạnh đã cùng với công 
chức của phòng thực hiện 
nhiều nhiệm vụ quan trọng, 
giúp lãnh đạo Sở về công 
tác xây dựng văn bản QPPL, 
pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, hợp tác quốc 
tế về pháp luật và công tác tư 
pháp, tư vấn pháp lý. Chị tâm 
sự: “Có nhiều văn bản tham 
gia ý kiến phải mất nhiều thời 
gian, công sức để nghiên 
cứu, nhiều khi phải đưa ra lấy 
ý kiến của tập thể phòng sau 

Tâm huyết 

làm công tác văn bản
của người cán bộ 

Chị Đặng Thị Tuyết Hạnh luôn tự 
tìm hiểu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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mới trình Lãnh đạo xem xét, 
sửa đi sửa lại, “nát” cả văn 
bản  mới ra được  sản phẩm 
ưng ý”. 

Rồi chị nhớ lại năm 2013, 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 
năm 1992 chính thức được 
công bố trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để lấy 
ý kiến rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân, Phòng Xây dựng 
văn bản QPPL là “chủ công” 
tổ chức triển khai lấy ý kiến 
tham gia của các cơ quan, 
đơn vị trong toàn tỉnh, mặc 
dù phòng khi đó còn thiếu 
người, cơ sở vật chất thì hạn 
chế nhưng tập thể phòng đã 
cùng nhau hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ này. Sau khi 
được ban hành, chị cùng tập 
thể phòng tiếp tục giúp lãnh 
đạo Sở tham mưu UBND tỉnh 
triển khai thi hành có hiệu 
quả Hiến pháp 2013. Cuối 
năm đó, tập thể Phòng đã 
được nhận Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp.

Việc tổ chức lấy ý kiến 
Nhân dân đối với dự thảo 
các Bộ luật, luật quan trọng 
và tham mưu UBND tỉnh tổ 
chức triển khai thi hành các 
văn bản pháp luật mới ban 
hành đều được chị Hạnh và 
tập thể Phòng Xây dựng văn 
bản  QPPL thực hiện nghiêm 
túc, bảo đảm tiến độ, đạt chất 
lượng cao.

 Bản thân chị đã trực 
tiếp tham gia ý kiến vào nhiều 
dự thảo văn bản QPPL của 
Trung ương, thẩm định, tham 

gia ý kiến vào nhiều dự thảo 
văn bản của tỉnh, phát hiện 
nhiều quy định trong dự thảo 
văn bản do các đơn vị gửi đến 
có nội dung không phù hợp 
với quy định của pháp luật 
hiện hành đồng thời tham gia 
bổ sung nhiều ý kiến quan 
trọng giúp cho công tác xây 
dựng văn bản QPPL của 
HĐND, UBND tỉnh bảo đảm 
hợp hiến, hợp pháp, thống 
nhất, khả thi, góp phần quan 
trọng tăng cường quản lý nhà 
nước đối với các lĩnh vực trên 
địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chị Hạnh đã 
cùng các công chức trong 
Phòng thực hiện tư vấn nhiều 
vụ việc phức tạp theo yêu cầu 
của UBND tỉnh và các Ngành 
như: Giải quyết đơn của công 
dân phường Dữu Lâu, thành 
phố Việt Trì về việc đền bù 
giải phóng mặt bằng Dự án 
đường Nguyễn Du và đường 
Hòa Phong kéo dài; giải 
quyết đơn khiếu nại của bà 
Nguyễn Thị Nguyệt tại thị xã 
Phú Thọ, đơn của bà Nguyễn 
Thị Thu Hường ở xã Trưng 
Vương, thành phố Việt Trì,....

 Tuy khối lượng công 
việc khá lớn, áp lực nhiều, 
nhưng với lòng yêu nghề và 
niềm đam mê, chị đã không 
ngừng học hỏi, nghiên cứu, 
luôn có những ý tưởng mới, 
sáng tạo nhằm nâng cao 
hiệu quả công việc. Chị đã có 
nhiều sáng kiến đề xuất có ý 
nghĩa quan trọng góp phần 
nâng cao chất lượng công tác 

xây dựng văn bản của tỉnh. 
Sự cống hiến cho công việc 
của chị Hạnh được ghi nhận 
bằng nhiều Bằng khen, 
Giấy khen được chị giữ gìn 
cẩn thận từ những năm đầu 
mới vào Ngành đến nay như 
một minh chứng: Danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở (năm 
2007, 2009, 2010, 2013, 
2014, 2015); Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh năm 
2007, 2010 và nhiều Giấy 
khen của Đảng ủy, Giám 
đốc Sở, đặc biệt năm 2016 
chị vinh dự được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 
Giám đốc Học viện chính 
trị khu vực I tặng Giấy khen 
về thành tích xuất sắc trong 
rèn luyện và học tập chương 
trình cao cấp lý luận chính trị 
khóa 2014- 2016.

Công việc chuyên môn 
là vậy, đối với các hoạt động 
của tổ chức Đảng, đoàn thể 
chị Hạnh luôn tích cực tham 
gia, luôn nêu cao tinh thần 
tự phê bình và phê bình, tích 
cực học tập Nghị quyết, Chỉ 
thị của Đảng; rèn luyện đạo 
đức, tư cách người đảng viên, 
thường xuyên học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn 
thể của Sở đều ghi nhận chị 
Hạnh rất nhiệt tình tham gia 
các phong trào thi đua, ngay 
từ khi mới phát động luôn có 
ý thức phấn đấu cùng đảng 
viên, quần chúng xây dựng 

(Xem tiếp trang 50)
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Gặp và trò chuyện với chị Ngô Thị Như Hoa, chắc chắn 
ai cũng sẽ cảm nhận thấy sự vui vẻ, năng động toát 
lên từ phong cách nhanh nhẹn của chị. Được chúng 

tôi hỏi về quá trình công tác của mình, Chị Hoa chia sẻ: 
“Trước thời điểm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tư pháp 
như hiện nay, tôi đã công tác tại một số lĩnh vực khác. Với 
tôi công việc tư pháp rất mới mẻ, đây lại là một lĩnh vực 
khó vì cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm, do đó tôi phải 
mất nhiều thời gian để vừa học vừa làm việc, trong khi đó, 
Phòng Tư pháp huyện còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn: 
Phòng chỉ có 3 người, có những giai đoạn có 2 người với 
khoảng 24 đầu công việc, chất lượng công việc đòi hỏi ngày 
càng cao, kihh phí hạn hẹp”. 

Khối lượng công việc lớn, song không vì thế mà chị nản 
chí, chị đã từ những bỡ ngỡ ban đầu mà học hỏi, nghiên cứu, 
tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị 
chia sẻ: “Mặc dù Phòng Tư pháp còn nhiều khó khăn nhưng 
mọi người rất đoàn kết và có trách nhiệm cao trong công 
việc, bản thân tôi và các đồng nghiệp luôn có ý thức tự giác, 
cố gắng hết mình thực hiện nhiệm vụ. Để không bị chậm 

Hết lòng với nghề khó
Những ai có dịp đến 

công tác tại huyện Hạ 
Hòa, khi hỏi đến chị Ngô 

Thị Như Hoa - Trưởng 
Phòng Tư pháp, đều 

được nghe kể một tấm 
gương người cán bộ 

yêu nghề, tận tâm với 
công việc. Công tác tại 
phòng Tư pháp huyện 
từ năm 2007 đến năm 

2011, qua luân chuyển 
rồi trở lại giữ vị trí trưởng 

phòng Tư pháp từ năm 
2015 đến nay, trong 

bộn bề khó khăn, vất vả 
nhưng với lòng đam mê, 

nhiệt huyết, ham học 
hỏi, chị Hoa luôn vượt 
khó, hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ chính 
trị được giao.

Chị Ngô Thị Như Hoa đang tuyên truyền pháp luật về bầu cử 
tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa
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tiến độ, đôi lúc chúng tôi phải 
làm việc tại nhà hoặc làm cả 
ngày nghỉ”.

Trong quá trình công 
tác, chị Hoa luôn có những 
ý tưởng, nhạy bén mới, sáng 
tạo nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác tư pháp tại địa 
phương. Chị đã có nhiều sáng 
kiến được ghi nhận như: năm 
2016 chị tham mưu xây dựng 
chương trình Liên hoan tiểu 
phẩm tuyên truyền pháp luật 
để hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam sinh động, hấp 
dẫn, nhận được sự hưởng 
ứng từ cơ sở và sự quan tâm 
theo dõi của nhân dân; tổ 
chức thành công các chương 
trình tập huấn cho cán bộ tư 
pháp xã. Chị Hoa luôn chú 
trọng đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật nhằm nâng 
cao ý thức, hiểu biết về pháp 
luật cho cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân, thông 
qua các hội nghị cán bộ, hội 
nghị sinh hoạt của các ban, 
Ngành, đoàn thể ở khu dân 
cư và thông qua hệ thống đài 
truyền thanh, nội dung chị 
chọn chủ yếu là các văn bản 
Luật có liên quan mật thiết 
đến đời sống của nhân dân 
như: Luật Đất đai, Luật Dân 
sự, Luật Khiếu nại tố cáo, 
Luật Hôn nhân và gia đình, 
Luật Phòng chống bạo lực 
gia đình,... 

Bên cạnh nhiệm vụ 
chuyên môn, chị Hoa còn 
rất nhiệt tình, cố gắng trong 

công tác xã hội, hoạt động 
đoàn thể. Chị luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm cùng 
tập thể triển khai phong 
trào công nhân viên chức 
lao động và hoạt động công 
đoàn trên địa bàn huyện; 
tích cực tham gia các phong 
trào thi đua của Ngành, của 
huyện; ủng hộ các quỹ từ 
thiện; tham gia văn nghệ, 
thể thao. Trở về với gia đình, 
chị lại là một tấm gương mẫu 
mực cho con cháu, bà con 
hàng xóm, là “địa chỉ” tin cậy 
lắng nghe, tư vấn giải quyết 
các vấn đề pháp luật cho mọi 
người. Sự yêu mến, tin tưởng 
của người dân dành cho chị 
chính là minh chứng rõ ràng 
nhất cho những nỗ lực không 
ngừng của nữ Trưởng phòng 
Tư pháp này.

Sự tận tâm, trách nhiệm 
trong công việc của chị Hoa 

đã tạo động lực, khí thế cho 
cả phòng, góp phần mang lại 
thành tích cho tập thể Phòng 
Tư pháp huyện Hạ Hòa như: 
được Giám đốc Sở Tư pháp 
tặng Giấy khen hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ các năm 
và nhiều năm liền; đạt giải 
cao trong các cuộc thi do 
Ngành phát động,...

Cùng với thành tích 
chung của Phòng Tư pháp, 
nhiều năm liền chị Hoa 
được cấp ủy, chính quyền 
địa phương đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Với 
lòng yêu nghề, tận tâm trong 
công việc, quyết tâm vượt 
qua khó khăn để khẳng định 
được vai trò, vị trí quan trọng 
của Ngành Tư Pháp, chị Ngô 
Thị Như Hoa là tấm gương 
sáng để các thế hệ cán bộ 
Tư pháp học tập, noi theo./.

Khánh trang

Đảng bộ, Chi bộ, các đoàn 
thể trong sạch, vững mạnh.

Hàng ngày, sau khi hết 
giờ làm việc, tạm gác công 
việc cơ quan, như bao phụ 
nữ khác chị lại tất tả đến 
trường đón con gái về nhà, 
chăm lo cho gia đình, dạy 
con học bài. Chị xứng đáng 
là người mẹ hiền, người vợ 
đảm, được anh em, hàng 
xóm hết mực khen ngợi, 
gia đình chị năm nào cũng 

được nhận danh hiệu Gia 
đình văn hóa của khu dân 
cư xã Trưng Vương, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Kết thúc buổi nói 
chuyện với chị Hạnh, khi 
ra về trong tôi vẫn còn 
đọng lại hình ảnh về chị, 
ánh mắt của chị Hạnh 
luôn thường trực suy tư 
những việc còn đang dang 
dở của một con người luôn 
hết mình vì công việc.

Ban Biên tập

Những tâm huyết...
(Tiếp theo trang 48)
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Với vai trò “người gác 
cổng” cho chính quyền, 
trong năm 2016, phòng 

Tư pháp thành phố đã làm tốt 
công tác thẩm định, kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật, góp phần 
quan trọng trong việc xây 
dựng hệ thống cơ chế chính 
sách của thành phố, phòng 
ngừa, phát hiện các vi phạm 
nhằm bảo đảm tính hợp hiến, 
hợp pháp, tính khả thi của các 

văn bản quy phạm pháp luật 
ban hành. Trong năm, toàn 
thành phố đã xây dựng, ban 
hành 174 văn bản quy phạm 
pháp luật đúng thẩm quyền, 
phù hợp với hệ thống pháp 
luật hiện hành, đảm bảo nội 
dung, thể thức và kỹ thuật.

Để triển khai thực hiện tốt 
công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính, UBND thành phố 
đã ban hành kế hoạch thực 

hiện công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính và kế hoạch rà 
soát, đánh giá, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính; đồng thời 
chỉ đạo các phòng chuyên 
môn, UBND các phường, xã 
ban hành kế hoạch của đơn 
vị mình và triển khai thực hiện 
tốt các nội dung đề ra. Ngoài 
ra, thành phố yêu cầu các 
phòng, ban, đơn vị có thủ tục 
hành chính lựa chọn 2 đến 4 
thủ tục thuộc thẩm quyền giải 

Nhờ sự 
quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của 
Thành ủy, UBND 

thành phố, 
sự hướng dẫn 
nghiệp vụ của 

Sở Tư pháp, thời 
gian qua, phòng 

Tư pháp thành 
phố Việt Trì đã 

nỗ lực vượt khó, 
sáng tạo, hoàn 

thành tốt các 
nội dung công 
tác, góp phần 

thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế 
- xã hội của địa 

phương.
Cán bộ phòng Tư pháp thành phố tiếp nhận 

thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND 
thành phố Việt Trì
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quyết của đơn vị mình đưa 
vào kế hoạch rà soát, trong 
đó ưu tiên lựa chọn rà soát 
các thủ tục hành chính có tần 
suất thực hiện lớn trong năm, 
ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều 
cá nhân, tổ chức, đơn vị và tác 
động lớn đến hoạt động kinh 
tế - xã hội của địa phương; chỉ 
đạo bộ phận một cửa thành 
phố, các phòng chuyên môn, 
UBND các phường, xã trên địa 
bàn thực hiện việc niêm yết 
công khai đầy đủ, chính xác, 
rõ ràng tạo thuận lợi tối đa cho 
tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm 
hiểu và thực hiện thủ tục hành 
chính, bảo đảm quyền, lợi 
ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức. Trong năm 2016, tổng 
số hồ sơ đã tiếp nhận thuộc 
thẩm quyền của UBND thành 
phố là 39.220 hồ sơ, trong 
đó đã giải quyết 38.766 hồ 
sơ; tiếp nhận 164.694 hồ sơ 
thuộc thẩm quyền của UBND 
phường, xã; số hồ sơ đã được 
giải quyết là 164.535 hồ sơ.

Công tác xử lý vi phạm 
hành chính, theo dõi thi hành 
pháp luật trên địa bàn thành 
phố, dần đi vào nề nếp, cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra; công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch, chứng thực, 
nuôi con nuôi, bồi thường nhà 
nước cũng được tiếp nhận và 
xử lý một cách bảo đảm và 
khẩn trương.

Một nhiệm vụ quan trọng 
luôn được Ngành Tư pháp 
thành phố quan tâm, chú trọng 
thực hiện tốt đó chính là công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. Trong năm 2016, thành 
phố đã tổ chức hàng chục hội 
nghị phổ biến các văn bản luật 
mới với hơn 5.000 lượt người 
tham dự; cấp phát trên 9.000 
tài liệu tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật như: Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND, Luật Tổ chức 
Quốc hội, Luật Tổ chức Chính 
phủ, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, Luật Hộ 
tịch, Luật Hôn nhân và gia 
đình… Các hoạt động tuyên 
truyền được tổ chức thường 
xuyên, kịp thời, có trọng tâm, 
trọng điểm; nội dung tuyên 
truyền phù hợp với từng đối 
tượng, thành phần và tình 
hình thực tế tại địa phương, 
tạo sự lan tỏa rộng khắp, từ 
đó nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật trong mọi tầng lớp 
nhân dân; đồng thời góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị của thành phố, 
trong đó có cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021.

Không chỉ tuyên truyền 
phổ biến, đưa pháp luật đến 
với nhân dân, thành phố còn 
luôn quan tâm chú trọng đến 
công tác hòa giải ở cơ sở, nhất 
là công tác xây dựng, củng cố 
và kiện toàn tổ chức hòa giải 
ở cơ sở. Đến nay, trên địa 
bàn thành phố đã thành lập 
được 226 tổ hòa giải với 1.680 
thành viên. Năm 2016, số vụ 
việc đã tiếp nhận là 274 vụ; 
số vụ, việc hòa giải thành là 
215 vụ chiếm tỷ lệ 85 %. Kết 
quả trên đã giúp chính quyền 

cơ sở giải quyết kịp thời những 
mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ 
trong cộng đồng dân cư, giữ 
gìn tình làng nghĩa xóm, củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
Đồng thời góp phần nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật và 
phát huy quyền làm chủ trực 
tiếp của nhân dân, bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội...

Theo ông Vũ Kim Đức - 
Trưởng phòng Tư pháp thành 
phố Việt Trì: “Trong năm 
2017, Ngành Tư pháp thành 
phố tiếp tục đổi mới công tác 
quản lý, tập trung nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác 
xây dựng, thẩm định, kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật và kiểm 
soát thủ tục hành chính; tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động 
quản lý, điều hành và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Cùng với đó là chú trọng 
công tác tập huấn, bồi dưỡng 
trình độ chuyên môn cho 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật nhằm 
góp phần thực hiện có hiệu 
quả công tác tuyên truyền 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn; thực hiện tốt việc 
trợ giúp pháp lý, tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả trình 
tự, thủ tục trong công tác 
quản lý và đăng ký hộ tịch 
theo hướng khoa học, công 
khai, minh bạch, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân, 
từ đó góp phần vào thành 
công của công cuộc cải cách 
thủ tục hành chính,...”

Huyền trang
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Với 52 tuổi đời, 34 năm công tác thì có 32 
năm Đinh Xuân Trình làm việc tại các 
cơ quan thực thi pháp luật của huyện. 

Năm năm gần đây, trên cương vị là Trưởng 
phòng Tư pháp huyện, anh đã dẫn dắt phòng 
Tư pháp từ một đơn vị nhiều năm trước đó chỉ 
đạt trung bình khá trong các phòng chuyên 
môn của UBND huyện Thanh Sơn và trong 
các phòng Tư pháp cấp huyện thuộc Ngành 
Tư pháp tỉnh trở thành một Phòng luôn xếp 
loại khá trở lên.

Từ khi nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tư 
pháp, hàng năm anh đều tham mưu UBND 
huyện ban hành các kế hoạch công tác tư 

pháp, nhấn mạnh những 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng 
điểm của năm để chỉ đạo 
thực hiện. Thường xuyên 
quan tâm kiện toàn Hội đồng 
phối hợp PBGDPL huyện; 
kiện toàn đội ngũ Báo cáo 
viên, Tuyên truyền viên pháp 
luật; tham gia ý kiến với 
UBND cấp xã trong việc kiện 
toàn đội ngũ công chức Tư 
pháp- Hộ tịch; chỉ đạo tổ chức 
và hoạt động các tổ hòa giải 
ở cơ sở; hướng dẫn các ban, 
Ngành, đoàn thể, các xã, thị 
trấn thực hiện công tác tư 
pháp. Năm năm qua, phòng 
Tư pháp đã phối hợp với 
Trung tâm bồi dưỡng chính 
trị, Ủy ban MTTQ và các ban, 
Ngành, đoàn thể tổ chức mở 
59 lớp tập huấn; 145 hội nghị 
cho trên 4.000 lượt cán bộ, 
công chức cấp huyện, xã và 
hơn 50 ngàn lượt người dân 
về chính sách pháp luật mới. 
Phối hợp với các xã, thị trấn 
tổ chức trên 300 hội nghị lồng 
ghép tuyên truyền nhiều nội 
dung pháp luật cho trên 100 

Thanh Sơn là huyện miền núi có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Thọ, kinh tế còn nghèo, dân số 
đông với gần 20 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm đa 
số. Trong điều kiện khó khăn đó, công tác tư pháp những năm gần đây có những bước tiến đáng 
khích lệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát tiển kinh tế trên địa bàn 
toàn huyện. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Trưởng phòng Tư pháp Đinh Xuân Trình.

Anh Trình trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Sơn 
luôn chuyên tâm với nghề.
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ngàn lượt người tham gia. Hệ 
thống truyền thanh từ huyện 
đến cơ sở đã thực hiện trên 
500 buổi tuyên truyền pháp 
luật, 2.600 bản tin, thông tin 
pháp luật, kẻ vẽ hơn 6.000 
panô, áp phích, băng zôn, 
khẩu hiệu, phát trên 200.000 
tờ gấp pháp luật đến tận tay 
người dân. Trong quá trình 
làm việc anh đã đến được với 
285 khu dân cư, gặp mặt tiếp 
xúc với 1.710 hòa giải viên, 
giúp đỡ họ về chuyên môn 
nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải 
nhiều loại vụ việc, đặc biệt là 
các vụ việc liên quan đến giải 
quyết tranh chấp đất đai, hôn 
nhân gia đình, khiếu nại, tố 
cáo đông người, vượt cấp. Tại 
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh 
Phú Thọ năm 2016, huyện 
Thanh Sơn đạt giải ba toàn 
đoàn. Là địa bàn có nhiều 
đối tượng thuộc diện  được 
trợ giúp pháp lý miễn phí của 
Nhà nước, Trưởng phòng Tư 
pháp đã luôn sâu sát với mục 
tiêu để nhiều đối tượng được 
thụ hưởng chính sách trợ giúp 
pháp lý tốt đẹp của Đảng và 
Nhà nước. Năm năm qua, 
phòng đã phối hợp tổ chức 
được 50 đợt trợ giúp pháp lý 
lưu động về 102 lượt các xã, 
thị trấn với 6.785 lượt người 
tham gia; phát hơn 14.000 
tờ gấp pháp luật miễn phí, tư 
vấn được 745 vụ việc.

Xác định công tác văn bản 
là nhiệm vụ trọng tâm của 
Ngành Tư pháp, năm năm 
qua Tư pháp huyện Thanh 

Sơn đã tham gia thẩm định, 
góp ý kiến 295 văn bản (cấp 
huyện 65 văn bản, cấp xã 
230 văn bản), 100% các văn 
bản QPPL được ban hành 
đều đúng quy định của pháp 
luật. Tổ chức kiểm tra và tự 
kiểm tra 295 văn bản, không 
có văn bản trái quy định của 
pháp luật. Với những nhiệm 
vụ mới như quản lý nhà nước 
về bồi thường nhà nước, 
kiểm soát thủ tục hành chính, 
theo dõi thi hành pháp luật 
và thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính, anh 
thường xuyên trao đổi với các 
phòng Tư pháp bạn và xin ý 
kiến các phòng chuyên môn 
của Sở Tư pháp để thực hiện 
tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ đề ra.

Với các nhiệm vụ có tính 
chất nhạy cảm như hộ tịch, 
chứng thực, Trưởng phòng 
Tư pháp Thanh Sơn luôn 
quan tâm hướng dẫn, nắm 
bắt tình hình, kịp thời uốn 
nắn, chấn chỉnh những sai 
sót trong chuyên môn nên 
đã tránh được nhiều sai sót 
trong giải quyết những việc 
cụ thể. Năm năm qua, UBND 
huyện Thanh Sơn đã đã khai 
sinh 03 trường hợp và đăng 
ký kết hôn cho 07 đôi nam 
nữ có yếu tố nước ngoài; thay 
đổi cải chính hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 786 trường hợp; 
chứng thực 1.300 việc. Cấp 
xã, khai sinh 11.503 trường 
hợp; đăng ký lại 2.913 trường 
hợp; khai tử 3.053 trường hợp; 

đăng ký lại: 113 trường hợp; 
đăng ký kết hôn 4.717 trường 
hợp, đăng ký lại 33 trường 
hợp; xác nhận tình trạng 
hôn nhân 5.693 trường hợp; 
đăng ký nhận cha, mẹ, con 
63 trường hợp; đăng ký giám 
hộ 17 trường hợp; chứng thực 
141.100 việc bảo đảm quy 
định của pháp luật.

Ngoài công tác chuyên 
môn, Trưởng phòng Tư pháp 
Đinh Xuân Trình còn thực hiện 
nhiều nhiệm vụ khác do Huyện 
ủy, HĐND và UBND huyện 
giao, trong đó có nhiều nhiệm 
vụ có điều kiện được sát dân 
và gần dân. Với kinh nghiệm 
công tác lâu năm cùng sự 
chắc chắn, nhiệt tình, sâu sát 
với hoạt động của cơ sở nên 
anh đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, được bà con dân 
bản gọi bằng cái tên thân mật 
“ông Trình Tư pháp”. Chính 
vì vậy mà tổng kết phong 
trào thi đua kỷ niệm 70 năm 
thành lập Ngành tư pháp, anh 
được Giám đốc Sở Tư pháp 
tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen, 
Phòng Tư pháp được Chủ tịch 
UBND huyện tặng Giấy khen. 
Cá nhân Trưởng phòng Đinh 
Xuân Trình liên tục năm năm 
liền là Chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở, Phòng Tư pháp huyện 
Thanh Sơn liên tục đạt danh 
hiệu tập thể lao động tiên tiến 
trở lên. Anh xứng đánh là một 
bông hoa đẹp trong vườn hoa 
việc tốt của Ngành Tư pháp 
Phú Thọ./. 

phạm Mạnh tiến
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Với khối lượng công việc 
lớn và là người nơi khác 
đến công tác tại địa 

bàn nên những ngày đầu chị 
gặp không ít khó khăn. Chị 
tâm sự: “Những năm trước, 
Tinh Nhuệ còn nhiều khó 
khăn, chưa có đường nhựa, 
đường liên thôn, liên xã chủ 
yếu là đường đất. Bên cạnh 
đó, là xã miền núi, trình độ 
dân trí không đồng đều nên 
nhận thức về pháp luật của 
một số bà con còn hạn chế,... 
Tuy nhiên, được sự quan tâm, 
tạo điều kiện của các đồng 
chí lãnh đạo địa phương, 
bằng tình yêu và nhiệt huyết 
với công việc nên tôi tích cực 
quan tâm, thăm hỏi, bám 
nắm tình hình đời sống, tâm 
tư nguyện vọng, được bà con 
nhân dân coi như anh em 
trong gia đình, nên từ đó công 
việc cũng có nhiều thuận lợi”.

Là cán bộ tư pháp, hộ tịch, 
chị Nguyệt tích cực tham mưu 
cho UBND xã lập kế hoạch 
công tác hàng năm, từ đó 
bám sát theo kế hoạch để tổ 
chức thực hiện các nội dung 
đã đề ra. Hơn nữa, để góp 
phần nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật trong nhân 
dân, chị tích cực phối hợp 
với các Ngành đoàn thể,… tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật rộng rãi ở 
các khu dân cư, hội nghị,... 
góp phần giữ vững tình hình 
an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ là nữ cán bộ yêu nghề, giỏi việc nước, ở gia 
đình, chị còn là người mẹ hiền, người vợ đảm, được anh em, 
hàng xóm hết mực khen ngợi. Lấy chồng là bộ đội, công tác xa 
nhà, con nhỏ, bản thân lại đi làm cách nhà hơn chục km nhưng 
chị không quản ngại khó khăn, không chỉ hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ ở cơ quan mà còn chu toàn việc gia đình.

Với những nỗ lực của mình, chị Trần Thị Minh Nguyệt 
nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, 
được Liên đoàn Lao động huyện tặng danh hiệu “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015; Sở Tư pháp tặng 
Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp 
hộ tịch…

Vĩnh Hà

Chị Trần Thị Minh Nguyệt

Sinh ra và lớn lên ở xã Cự Thắng, sau khi tốt nghiệp Đại 
học Luật năm 2004, chị Trần Thị Minh Nguyệt tình nguyện 

xin về làm cán bộ tư pháp, hộ tịch xã Tinh Nhuệ, huyện 
Thanh Sơn. Nhiệm vụ được giao của chị là chịu trách nhiệm 
thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và các thủ 

tục theo Luật hộ tịch, chứng thực, tiếp dân, hòa giải, tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 

người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo…
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Đến khu 6, thị trấn Sông Thao, 
huyện Cẩm Khê, hỏi thăm bà 
Mai Thị Thục thì từ người già 

cho đến trẻ nhỏ, không ai là không 
biết bởi bà là người luôn gương mẫu, 
nhiệt tình tham gia các hoạt động xã 
hội tình nguyện ở địa phương. 20 năm 
gắn bó với công tác hòa giải, bà Thục 
đã gỡ rối hàng chục vụ việc, hàn gắn 
tình cảm nhiều gia đình, thắt chặt tình 
làng nghĩa xóm... Với bà, đem lại sự 
êm ấm, bình yên cho mọi người cũng 
là một niềm hạnh phúc lớn của chính 
bản thân mình.

Bà Mai Thị Thục năm nay tròn 
60 tuổi. Trước kia, bà từng công tác 
trong Ngành ngân hàng, đến năm 
1997 sau khi về nghỉ mất sức, bà làm 
việc tại UBND thị trấn Sông Thao. 
Từng trải qua nhiều vị trí công tác như 

cán bộ dân số, cán bộ phụ 
nữ thị trấn và hiện tại là Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn 
kiêm Đội trưởng Đội công tác 
xã hội tình nguyện thị trấn,… 
dù ở cương vị nào bà Thục 
cũng nhiệt tình, trách nhiệm, 
hết lòng với công việc. Thời 
điểm tham gia công tác hội ở 
địa phương cũng chính là lúc 
bà Thục bắt đầu công việc 
hòa giải của mình. Không 
quản ngày đêm, mưa nắng, 
hễ trong khu xảy ra chuyện 
bất hòa, tranh chấp là bà 
cùng tổ hòa giải lại có mặt, 
kiên trì tìm hiểu nguyên do, 
phân tích thiệt hơn để hóa 
giải mâu thuẫn. Bà tâm sự: 
“Người làm công tác hoà giải 

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

Bà Mai Thị Thục đại diện cho đội thi huyện Cẩm Khê vinh 
dự được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy trao giải 

Nhất Cuộc thi hòa giải viên giỏi năm 2016 tỉnh Phú Thọ
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cần phải tế nhị, trước hết cần 
xoa dịu không khí căng thẳng 
giữa các bên chứ không nên 
xoáy sâu vào những mâu 
thuẫn. Sau đó mới lựa lời hỏi 
han, tìm hiểu, nắm bắt mấu 
chốt của vấn đề rồi tìm biện 
pháp gỡ rối, đưa ra những lời 
khuyên hợp tình, hợp lý.”

Bà Thục còn nhớ, mấy 
năm trước vợ chồng anh 
Nguyễn Văn N (tên nhân 
vật đã được thay đổi) - một 
người dân trong khu do mâu 
thuẫn dẫn đến sống li thân. 
Hạnh phúc một gia đình trên 
đà đổ vỡ mà lý do cũng chỉ vì 
không sinh được con trai nối 
dõi tông đường,…Vì trường 
hợp này mà bà Thục đã mất 
ăn mất ngủ, trăn trở bao ngày 
đêm để tìm hướng giải quyết 
bởi không muốn chứng kiến 
cảnh gia đình họ chia lìa.

Bà Thục đã tìm cơ hội gặp 
riêng từng người chuyện trò, 
nắm bắt tâm tư của họ. Thấy 
rằng vợ chồng họ vẫn còn 
tình cảm với nhau nên bà đã 
phân tích cái được, cái mất 
nếu hôn nhân tan vỡ, khuyên 
họ nên gạt bỏ cái tôi và lấy 
đại cục làm trọng. Đối với 
anh, bà khuyên anh không 
nên vì những lời kích bác của 
bạn bè mà về hằn học với vợ 
con. Bà lấy ví dụ những gia 
đình có hai con gái ngoan 
ngoãn, học giỏi, hiếu thảo để 
anh thấy rằng con nào cũng 
là con, chỉ cần yêu thương, 
dạy dỗ chúng nên người thì 
đều đáng tự hào cả,… Đối với 

chị, bà cũng nhỏ nhẹ khuyên 
răn là phụ nữ không nên “hơn 
thua” với chồng từng lời nói, 
“cơm sôi bớt lửa” thì gia đình 
mới êm ấm…

Mọi chuyện nghe đơn 
giản vậy thôi nhưng khi vào 
cuộc thì không hề dễ dàng 
chút nào vì tư tưởng trọng 
nam khinh nữ vẫn còn nặng 
nề trong xã hội. Thế nhưng 
“mưa dầm thấm lâu”, nhờ sự 
kiên trì của bà Thục mà cuối 
cùng vợ chồng anh N cũng 
đã hiểu ra và đoàn tụ trở lại. 
Từ đó đến nay, không khí gia 
đình anh luôn đầm ấm, không 
còn cảnh anh say xỉn, không 
còn tiếng cãi nhau om sòm 
như trước nữa mà thay vào đó 
là âm thanh nhỏ nhẹ dạy con 
học bài của anh và tiếng cười 
nói vui vẻ của lũ trẻ.

“Đôi khi làm hòa giải, chỉ 
lòng nhiệt huyết thôi thì chưa 
đủ. Muốn thuyết phục được 
người khác thì bản thân cần 
phải có kiến thức trên các lĩnh 
vực đời sống xã hội. Bởi vậy, 
mà đối với mỗi trường hợp cụ 
thể, bản thân tôi phải tự tìm 
hiểu, nghiên cứu, nắm bắt 
những nội dung cơ bản các 
quy định của pháp luật thì mới 
có thể đưa ra những lời phân 
tích chính xác và lời khuyên 
hữu ích,…” - Bà Thục chia sẻ 
kinh nghiệm của bản thân.

Trong quãng thời gian 20 
năm làm công tác hòa giải, bà 
Thục đã tham gia giải quyết 
nhiều vụ việc, từ chuyện vợ 

chồng cãi nhau, anh em 
tranh chấp tài sản cho đến 
hàng xóm xung đột,…Không 
ngại khó, ngại khổ, bà Thục 
luôn có mặt đúng lúc, tìm 
cách “hạ hỏa” những cái đầu 
nóng giận, cảnh báo các bên 
không nên hành xử tùy tiện 
sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. 
Nhiều trường hợp phức tạp, 
không bên nào chịu nhún 
nhường nhưng bà vẫn kiên 
nhẫn tổ chức hòa giải, tìm 
cơ hội tiếp cận đối tượng và 
tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để 
chuyện trò, đả thông tư tưởng 
của các bên,…Nhờ tinh thần 
trách nhiệm và tận tụy của bà 
mà đã góp phần hàn gắn, xóa 
tan biết bao mâu thuẫn trong 
cộng đồng dân cư, đem lại sự 
bình yên, hạnh phúc cho mọi 
người, giữ gìn an ninh trật tự ở 
địa phương.

Là người cởi mở, thân 
thiện và hiểu biết nên bà Thục 
luôn được bà con trong khu 
tin tưởng tìm đến, trước là để 
tâm sự cho vơi nỗi lòng, sau 
là để nhận những lời khuyên, 
hướng giải quyết vấn đề. Bà 
chia sẻ: “Được người dân 
trong khu tin tưởng, tín nhiệm 
tôi thấy rất vui bởi những việc 
mình làm đã giúp ích cho mọi 
người. Đây cũng là điểm tựa 
tinh thần, là động lực để tôi 
tiếp tục gắn bó với công việc 
mà nhiều người thường cho là 
“Ăn cơm nhà vác tù và hàng 
tổng” này”.

Huyền trang
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hiện kiện toàn tổ chức cán 
bộ các cơ quan tư pháp từ 
tỉnh đến cơ sở. 

Hai, tăng cường công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cách mạng cho 
cán bộ, đảng viên tuyệt đối 
trung thành với mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng; làm cho 
mỗi cán bộ, đảng viên luôn 
có ý thức đấu tranh bảo 
vệ quan điểm, đường lối, 
chính sách của Đảng, kiên 
định chủ nghĩa Mác Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo 
sự đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng bộ, sự đồng 
thuận trong cơ quan; đảm 
bảo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Tiếp tục triển 
khai thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh việc Học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với việc thực hiện Nghị 
quyết TW 4 (Khóa XII). 
Trong đó, tổ chức học tập 
đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà 
nước và các chuyên đề, duy 
trì tốt việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu... 

(Tiếp theo trang 11)

Chí Minh bằng những nội 
dung cụ thể theo chủ đề 
trong sinh hoạt định kỳ của 
Đảng ủy, Chi bộ, cơ quan, 
đơn vị...

Ba, tiếp tục củng cố, 
kiện toàn tổ chức bộ máy 
và cán bộ của Đảng bộ, tập 
trung nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng và đảng 
viên của đảng bộ, xây dựng 
Đảng bộ, các Chi bộ trực 
thuộc đạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh. Thường 
xuyên coi trọng và làm 
tốt công tác bảo vệ chính 
trị nội bộ và quản lý đảng 
viên nơi cư trú, nơi công 
tác. Trong đó, tập trung 
thực hiện tốt nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt 
đảng, thực hiện tự phê bình 
và phê bình, giữ nghiêm kỷ 
luật, kỷ cương; tăng cường 
đoàn kết trong Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ 
sở Đảng và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. 

Bốn, xây dựng và triển 
khai thực hiện tốt chương 

trình kiểm tra, giám sát của 
Đảng uỷ và UBKT Đảng 
uỷ; nâng cao chất lượng 
các cuộc kiểm tra, giám 
sát mở rộng phạm vi, nội 
dung và đối tượng kiểm 
tra, giám sát tại Đảng bộ 
và các Chi bộ trực thuộc., 
chú trọng nâng cao hoạt 
động tự kiểm tra, giám sát, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Chú trọng kiểm tra 
việc đảng viên chấp hành 
Điều lệ Đảng, Nghị quyết, 
Chỉ thị của Đảng; kiểm tra 
đảng viên sinh hoạt tại chi 
bộ và nơi cư trú. 

Năm, lãnh đạo thực 
hiện kiện toàn các phòng 
chuyên môn; bố trí sắp xếp 
đội ngũ cán bộ hợp lý; xây 
dựng kỷ cương, kỷ luật, 
nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên; làm 
tốt công tác quy hoạch cán 
bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ trong diện 
quy hoạch; hàng năm tiến 
hành rà soát để bổ sung, 
điều chỉnh quy hoạch; tiếp 
công dân và tiếp nhận, xử 
lý, giải quyết kịp thời các 
đơn thư khiếu nại của công 
dân; lãnh đạo, chỉ đạo và 
tạo điều kiện thuận lợi để 
các tổ chức đoàn thể nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động, đưa các hoạt 
động đi vào chiều sâu, bảo 
đảm tính bền vững và ngày 
càng phát triển.

Ban Biên tập
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