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1. Tiếp nối hành trình 38 năm, tự hào lưu giữ, phát triển những 
giá trị truyền thống của ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ.
2. Đảng ủy Sở Tư pháp lãnh đạo thành công Đại hội Đảng bộ Sở 
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Khuyến khích người dân sử dụng phương thức hòa giải ở cơ 
sở khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong 
cộng đồng.
…

Trong số này: 

75



TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC PHÒNG THUỘC SỞ TƯ PHÁP

Tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Văn phòng Sở.

Phòng Phổ biến và Theo dõi
thi hành pháp luật.

Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật.

(Ảnh trong trang:  Quang Bằng)
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 TRẦN THỊ NHUNG
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp

Với 38 năm xây dựng và trưởng 
thành, ngành Tư pháp tỉnh Phú 
Thọ đã trải qua nhiều biến động 

về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, 
nhiệm vụ. Những ngày đầu thành lập 
(1982), Sở chỉ có 03 phòng với 13 cán 
bộ; sau đó, được bổ sung hoặc chuyển 
giao các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức của Sở dần tăng lên 9 đơn vị với 52 
cán bộ; đến năm 2015, Sở có số lượng 
đơn vị và công chức, viên chức đông nhất 
với 12 đơn vị và 78 cán bộ. Đến nay, cơ 
cấu tổ chức của Sở được tinh gọn còn 09 
đơn vị với 69 biên chế có mặt. Bên cạnh 
những chức năng, nhiệm vụ đã được giao 
cho ngành ngay từ khi mới thành lập, như 
văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 
(Ảnh: Quang Bằng)

NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG
CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH 38 NĂM, TỰ HÀO LƯU GIỮ, PHÁT TRIỂN

hộ tịch,…; sau đó, ngành đã được giao bổ 
sung nhiều nhiệm vụ, như: Công chứng,  
đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, trọng tài 
thương mại, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn 
pháp luật, trách nhiệm bồi thường nhà 
nước, giao dịch bảo đảm, xử lý vi phạm 
hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, 
trọng tài thương mại, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, hòa giải thương mại; thừa 
phát lại; quản tài viên, thanh lý tài sản 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản,… 
Đồng thời ngành đã chuyển giao một 
số nhiệm vụ, như: Quản lý công tác tổ 
chức đối với Tòa án nhân dân cấp huyện 
(2002), quản lý công tác tổ chức thi hành 
án dân sự (2009), kiểm soát thủ tục hành 
chính (2017). Hiện tại, Sở thực hiện quản 
lý nhà nước đối với 26 lĩnh vực.
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Điểm lại và đúc kết chặng đường gần 
40 năm xây dựng và trưởng thành có thể 
khẳng định, trong xu thế phát triển sau 
hơn 30 năm đổi mới của đất nước, ngành 
Tư pháp Phú Thọ đã phát huy vị thế, vai 
trò đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh. 
Trong tiến trình xây dựng và từng bước 
hoàn thiện thể chế pháp lý trên mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội của tỉnh, bên cạnh 
việc tham mưu ban hành các văn bản 
điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý, Sở đã xác định trách nhiệm của 
mình trong việc đảm bảo các chính sách 
của tỉnh phải hợp hiến, hợp pháp, thống 
nhất với hệ thống pháp luật và có tính khả 
thi. Với kết quả 15 năm thực hiện Nghị 
quyết 48-NQ/CP của Bộ Chính trị và 05 
năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, thời 
gian tới sẽ đặt ra cho hoạt động hoàn 
thiện thể chế của tỉnh những nhiệm vụ 
khó khăn hơn, yêu cầu cao hơn, hướng 
tới mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý 
đảm bảo tiệm cận với nền kinh tế số,…
Cùng với đó, các định hướng lớn của 
Chính phủ và Bộ Tư pháp trong thời gian 
tới là gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây 
dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp 
luật và đảm bảo pháp luật được thi hành 
nghiêm trên thực tế. Đồng thời, những 
tranh chấp, vướng mắc pháp lý phát sinh 
từ hoạt động quản lý nhà nước của các 
cấp, các ngành ngày càng trở nên thường 
xuyên hơn với phạm vi đa dạng và tính 
chất phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với 
việc Sở phải tham gia sâu và toàn diện 
hơn từ khi xây dựng đến khi triển khai, 
nắm bắt tình hình thi hành pháp luật, xử 
lý các vấn đề mới phát sinh trong quá 
trình thực thi pháp luật, từ đó kiến nghị 
các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành 
pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật. Sở cũng có trách nhiệm trong việc 
nghiên cứu, tham gia ý kiến và đề xuất 
các giải pháp ổn định, chuẩn hóa các mô 

hình quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực 
luật sư, công chứng, đấu giá, giám định 
tư pháp; xây dựng đội ngũ viên chức giữ 
các chức danh nghề nghiệp của Sở có 
chất lượng cao, mẫu mực trong thực thi 
pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. 

Xác định rõ những phương hướng, 
nhiệm vụ lớn của ngành trong thời gian 
tới, Tư pháp tỉnh Phú Thọ cũng nhận thấy 
những thuận lợi tác động trực tiếp đến 
việc triển khai và kết quả thực hiện, từ 
đó có giải pháp phát huy cao nhất. Đó 
là ngành đang có đội ngũ công chức có 
trình độ chuyên môn tốt và tiếp tục được 
đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp 
vụ và lý luận chính trị, có kỹ năng tốt,  tâm 
huyết và sẵn sàng vượt qua những khó 
khăn trong công tác và cuộc sống, chung 
sức đồng lòng, với quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; thể chế pháp lý đối với 
các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ngành 
tiếp tục được hoàn thiện; nhiều vướng 
mắc, điểm nghẽn đã dần được khơi thông. 
Công nghệ thông tin thời kỳ 4.0 đã giúp 
cho việc triển khai công tác nhanh chóng, 
chính xác hơn; đồng thời cũng gợi mở 
nghiên cứu, ứng dụng phương thức mới 
thay thế các phương thức truyền thống ở 
các lĩnh vực như: Phổ biến pháp luật, trợ 
giúp pháp lý, theo dõi thi hành pháp luật, 
quản lý xử lý vi phạm hành chính, đăng ký 
và quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp, quản lý 
tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp. Đến 
thời điểm hiện nay, Sở đã được quan tâm, 
đầu tư cơ sở vật chất và thiết chế tương 
đối đồng bộ, đủ khả năng hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, 
tinh thần của công chức, viên chức từng 
bước được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh 
những yếu tố thuận lợi cơ bản trên, còn 
có những hạn chế, khó khăn, thách thức 
không nhỏ đó là mâu thuẫn giữa việc tinh 
gọn bộ máy, tinh giản biên chế và chức 
năng, nhiệm vụ, khối lượng, mức độ phức 
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tạp của công việc ngày càng tăng; việc 
nắm bắt, tiếp cận, đánh giá những hạn 
chế, bất cập trong chính hệ thống pháp 
luật và tình hình thực thi pháp luật để 
có giải pháp kiến nghị hoàn thiện, tăng 
cường năng lực phản ứng chính sách đối 
với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc 
sống;  giữa yêu cầu thực hiện chuẩn mực 
pháp luật với giải quyết những vấn đề đặc 
thù, những vấn đề pháp lý phát sinh trong 
quá trình phát triển của tỉnh. 

Tự hào về truyền thống, về thành quả 
mà ngành Tư pháp 38 năm qua đã đạt 
được, tập thể Lãnh đạo và toàn thể công 
chức, viên chức, người lao động ngành 
Tư pháp hôm nay có trách nhiệm tiếp tục 
vun đắp thêm bề dày thành tích để truyền 
tiếp cho các thế hệ cán bộ Tư pháp mai 
sau. Điều đó đòi hỏi những cán bộ Tư 
pháp cần nghiêm túc nhìn lại những kết 
quả đã đạt được cũng như những hạn 
chế và nguyên nhân; đúc rút bài học kinh 
nghiệm, để có giải pháp khắc phục triệt 
để. Không ngừng xây đắp và giữ vững sự 
đoàn kết trong ngành; coi sự đoàn kết, 
đồng lòng vừa là động lực vừa là mục tiêu 
của quá trình phát triển của ngành, của 
cơ quan. Tạo không khí làm việc dân chủ 
đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; có cơ chế để 
khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sự 
tận tụy, sáng tạo của đội ngũ công chức, 
viên chức; không gò bó trong các cách 
làm truyền thống, tìm tòi các cách làm 
mới trong công tác; nhạy bén trong ứng 
dụng các giải pháp công nghệ nhằm giải 
quyết những khó khăn trong thực thi công 
vụ. Thông qua thực tiễn triển khai nhiệm 
vụ, thường xuyên rà soát lại hệ thống thể 
chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 
của ngành để đề xuất, kiến nghị các cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 
tạo hành lang pháp lý và cơ chế thuận lợi 
phục vụ nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo mọi 
mặt đời sống để cán bộ vững tâm, cống 

hiến tâm huyết, trí tuệ cho ngành. Kết 
hợp với định hướng của Bộ Tư pháp và 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở có kế hoạch 
xây dựng đội ngũ cán bộ giữ các chức 
danh nghề nghiệp đặc thù của ngành: 
Công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp 
viên pháp lý; thẩm định VBQPPL, hộ tịch, 
theo dõi thi hành pháp luật, thanh tra, 
báo cáo viên pháp luật,… nhằm xây dựng 
đội ngũ cán bộ đảm nhận vị trí “Chuyên 
gia” đầu ngành ở tỉnh trong từng lĩnh vực 
quản lý. Trên cơ sở năng lực, sở trường 
của cán bộ để xây dựng quy hoạch “Mở” 
không chỉ đối với các chức danh lãnh 
đạo mà đến từng vị trí công việc chuyên 
môn, tạo cơ sở cho việc luân chuyển vị 
trí việc làm. Đào tạo, bồi dưỡng để cán 
bộ thành thạo kỹ năng tin học trong quản 
lý, điều hành, trong các lĩnh vực chuyên 
môn theo hướng sử dụng giải pháp công 
nghệ thông tin là chủ yếu, thậm chí là 
hoàn toàn. 

Cùng với niềm phấn khởi hướng tới 
kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của 
ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-
28/8/2020), tập thể Lãnh đạo Sở và toàn 
thể công chức, viên chức ngành Tư pháp 
hôm nay tự hào được lưu giữ và xác định 
trách nhiệm phát triển hơn nữa các giá trị 
truyền thống của ngành Tư pháp, các lĩnh 
vực công tác tiếp tục có sự phát triển vượt 
bậc, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự 
nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh nhà./.
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Một là, cán bộ thực hiện công tác tư pháp 
phải “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”

  Trên cơ sở hiểu rõ đặc trưng, nhiệm vụ 
đặc thù của đội ngũ cán bộ tư pháp, Người khẳng 
định: “Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính 
quyền”. Bác dặn dò: Tư cách đạo đức của cán bộ 
được đo bằng sự tin yêu, quý mến của người dân. 
Với riêng cán bộ tư pháp phải lấy công việc phụng 
sự nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phấn đấu, 
đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, 
phải tuân thủ pháp luật, giữ gìn và bảo vệ pháp luật. 

Đối với người cán bộ tư pháp, Người không 
chỉ đòi hỏi phải chí công vô tư mà còn phải biết 

phụng công, thủ pháp. Cán 
bộ tư pháp là những người 
phụ trách thi hành pháp luật, 
nên lẽ dĩ nhiên, phải hết lòng 
vì cái chung, vì nhân dân mà 
bảo vệ pháp luật, bảo đảm sự 
công bằng, công minh trong 
việc áp dụng pháp luật với 
tinh thần cao nhất. Phụng 
công thủ pháp, chí công, vô 
tư là những tiêu chuẩn làm 
nên bản chất mới của cán bộ 
tư pháp, suy rộng ra là của cả 
nền tư pháp mới.  

Hai là, cán bộ tư pháp 
khi thi hành công vụ phải 
ứng xử khoan dung, đúng 
mực, phải thể hiện phong 
cách ứng xử mà nhân dân 
ta kính trọng vinh danh là 
“Phong cách ứng xử Hồ Chí 
Minh”

Trong cuộc đời hoạt động 
vô cùng phong phú của mình, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để 
lại nhiều ấn tượng hết sức sâu 
sắc với tất cả những ai từng 
gặp và làm việc với Người. 
Có thể nói giao tiếp với nhiều 
đối tượng khác nhau, Người 
đã có một phong cách ứng 
xử ở tầm nghệ thuật gần như 

VỚI NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM    
Chủ Tịch Hồ Chí Minh

BBT: Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 
(28/8/1945 - 28/8/2020), Ban Biên tập Bản tin Tư pháp Phú Thọ trân trọng giới thiệu 
những vấn đề cốt lõi của nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác Tư pháp”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng
năm 1954 (Ảnh: ST)
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mong ước, hoài bão của Hồ Chí Minh 
khi xây dựng nhà nước pháp quyền 
XHCN

Sau khi vừa giành được chính quyền 
dân chủ nhân dân, mặc dù phải đối phó 
thù trong, giặc ngoài, Người vẫn dành 
nhiều thời gian cho việc quy định chế 
định“Tư pháp bảo trợ”, mà thực chất là 
trợ giúp pháp lý nhà nước hiện nay - để 
hoạt động điều tra, xét xử tội phạm được 
bảo đảm tiến hành như quy trình tố tụng 
của các quốc gia văn minh, tiến bộ khác.

Tư tưởng này xuất phát từ yêu cầu bảo 
vệ uy tín của Nhà nước dân chủ nhân dân 
non trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ người dân, 
tránh oan sai, lạm quyền hoặc ức hiếp 
dân, cũng như không để lọt tội phạm. Thể 
hiện thông qua một số văn bản sau: Sắc 
lệnh số 10/SL ngày 10/10/1945 về việc 
duy trì tổ chức luật sư cũ nhằm bảo đảm 
có luật sư thực hiện bào chữa cho bị can, 
bị cáo trước các phiên xét xử tại Toà án 
của chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp 
1946 (Điều 67) quy định: “Người bị cáo 
được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn 
luật sư”; Sắc lệnh 13/SL ngày 24/1/1946, 
trong đó có quy định về chế độ “Tư pháp 
bảo trợ”: “...nếu bị can không có ai bênh 
vực, ông Chánh án sẽ cử một luật sư hoặc 
một bào chữa viên để bào chữa”; Sắc lệnh 
số 113/SL ngày 28/6/1946 về lệ phí và án 
phí (Điều 7) cũng quy định “Nguyên cáo 
hoặc bị cáo trong một việc hộ có quyền 
xin tư pháp bảo trợ”. Như vậy, chế định 
bảo trợ tư pháp cũng được áp dụng đối 
với các vụ việc dân sự do Toà xử; Sắc 
lệnh số 217/SL ngày 22/11/1946 quy 
định về việc các vị Thẩm phán đệ nhị cấp 
có bằng Luật khoa cử nhân có thể ra làm 
luật sư với các điều kiện thời gian cụ thể. 

Những quy định trên là bằng chứng 
cho thấy, tư pháp bảo trợ có vị trí rất quan 
trọng trong nền tư pháp dân chủ, nay là 
chế định Trợ giúp pháp lý - Một trong 
những chức năng, nhiệm vụ của ngành 
Tư pháp hiện nay./.

hoàn thiện làm cho mọi người có thể cảm 
nhận đầy đủ cái đẹp của cuộc sống, cũng 
như lòng cao thượng của nhân cách con 
người. Với phong cách ứng xử như vậy, 
làm cho bất cứ ai gặp Người đều thấy 
thoải mái, tự nhiên, xua tan đi mọi sự e 
ngại hay sợ sệt.

Ba là, hoạt động tư pháp phải đặt 
trên nền tảng có “sự thống nhất giữa 
Đức trị và Pháp trị”

Quan niệm về sự thống nhất giữa 
“Đức trị” với “Pháp trị” trong nhà nước 
pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống văn 
hoá phương Đông và từ tấm gương trị 
nước của các vị vua chúa hiền minh trong 
lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, vượt lên tất 
cả những ông vua đức độ và kẻ sĩ hiền tài, 
trong quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã thực thi triệt để vấn 
đề “Đức trị” với “Pháp trị” trên cơ sở cách 
mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi 
với làm, vì hạnh phúc của nhân dân.

Pháp luật và đạo đức là hai lĩnh vực 
khác nhau thuộc hình thái ý thức xã hội. 
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, hai vấn đề 
này có mối quan hệ mật thiết với nhau. 
Pháp luật là một biện pháp để khẳng định 
một chuẩn mực đạo đức. Ngược lại, đạo 
đức là những nguyên tắc, chuẩn mực, 
định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, 
có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi 
con người trong quan hệ với người khác, 
nhưng nhiều khi rất cần sự hỗ trợ của 
pháp luật. Bởi vì, nếu không kết hợp với 
tính nghiêm minh, khoa học của pháp luật 
thì giáo dục đạo đức trở thành vô nghĩa.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục 
nhân dân hiểu biết về pháp luật là cần 
thiết, vì điều đó tạo ra tính chủ động của 
người dân trong thực thi pháp luật. Nhưng 
cán bộ - nhất là cán bộ ngành Tư pháp - 
làm gương trong việc tuân thủ pháp luật 
cũng rất cần thiết.

Bốn là, phấn đấu xây dựng “Định 
chế tư pháp bảo trợ” thật hoàn thiện là 
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Hòa mình vào công cuộc xây dựng và 
phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam, 
ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã có những 
bước tiến vững chắc, trong từng giai đoạn, 
góp một phần không nhỏ vào thành tích 
chung của ngành Tư pháp Việt Nam. 

Sau 37 năm thành lập Bộ Tư pháp, 
năm 1982, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phú 
(tỉnh Phú Thọ ngày nay) mới được thành 
lập theo Quyết định số 76/QĐ-TCCB 
ngày 26/4/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Sau 38 năm, Sở Tư pháp Phú Thọ đang 
từng ngày, từng giờ đổi thay, lớn mạnh 
cả về đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, cả về số lượng nhiệm vụ chuyên 
môn. Vai trò, vị thế của ngành Tư pháp 
nói chung và Tư pháp Phú Thọ nói riêng 
ngày càng được khẳng định, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ “Chính phủ 
liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ 
người dân”.

Sự lớn mạnh về cơ cấu tổ chức...
Nếu như năm 1982, Sở Tư pháp khi 

đó chỉ có Lãnh đạo Sở, 03 phòng với 13 
cán bộ, trong đó có 02 đồng chí có trình 
độ Đại học Luật, số cán bộ còn lại có trình 
độ trung cấp hoặc chưa qua đào tạo, thì 
đến năm 2015, cơ cấu tổ chức Sở được 
bổ sung đầy đủ và lớn mạnh gồm Lãnh 
đạo Sở, 08 phòng thuộc và 04 đơn vị 

trực thuộc, tổng số cán bộ, công chức, 
viên chức của Sở là 78 biên chế, 100% 
cán bộ nghiệp vụ có trình độ Cử nhân 
Luật, trong đó có 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. Năm 2018, thực hiện chủ trương của 
Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 6 khoá XII và sự chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã xây 
dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức 
bộ máy theo phương án sắp xếp dựa trên 
cơ sở nhóm gộp các chức năng, nhiệm 
vụ có tính chất tương đồng, có sự kết nối 
trong tác nghiệp về một đơn vị và trên cơ 
sở tình hình thực tế biên chế công chức, 
số lượng các phòng thuộc Sở. Đề án 
đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, 
tháng 11/2018 tổ chức bộ máy mới chính 
thức đi vào hoạt động gồm  có 05 phòng 
chuyên môn (Văn phòng Sở, Thanh tra, 
Phòng Văn bản QPPL, Phòng Phổ biến 
và Theo dõi thi hành pháp luật, Phòng 
Bổ trợ và Hành chính tư pháp) và 04 đơn 
vị sự nghiệp (Trung tâm Trợ giúp pháp 

trong xây dựng và phát triển của
ngành Tư pháp Việt Nam

Ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đã thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 12 Bộ, trong đó có Bộ Tư 
pháp. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Tư pháp Việt Nam đã 

không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần 
quan trọng vào thắng lợi chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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lý Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá 
tài sản, Phòng Công chứng số 1, Phòng 
Công chứng số 2), tổng số 69 biên chế 
công chức, viên chức, trong đó trình độ 
thạc sỹ 15 đồng chí bằng  22%, trình độ 
đại học 50 đồng chí bằng 72% (02 đồng 
chí đang học thạc sỹ), trình độ cao đẳng 
01 đồng chí (hiện đang học đại học) và 
nhân viên 03 đồng chí (có 01 đồng chí 
đang học đại học) bằng 6%. Đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức hiện có của Sở 
đều có trình độ, phẩm chất đạo đức và 
năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân 
dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, luôn 
nêu cao ý thức, tinh thần cầu thị để nâng 
cao kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc.

Đến các nhiệm vụ chuyên môn... 
Các nhiệm vụ chuyên môn của ngành 

Tư pháp cũng ngày càng nhiều hơn. Thời 
gian đầu mới thành lập, Sở Tư pháp Phú 
Thọ được giao thực hiện các nhiệm vụ: 
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 (được chuyển giao sang ngành 
Tòa án năm 2002) và thực hiện một số 
lĩnh vực công tác tư pháp bổ trợ, quản lý 
tư pháp cơ sở. Trong 38 năm hoạt động, 
ngành Tư pháp Phú Thọ tiếp tục được bổ 
dung nhiều nhiệm vụ mới như: Công tác 
quản lý và đăng ký hộ tịch (năm 1987); 
hoạt động công chứng (năm 1990), công 
tác thi hành án dân sự (1993-2009), hoạt 
động đấu giá tài sản (1998), hoạt động 
trợ giúp pháp lý (1999), công tác kiểm 
tra Văn bản QPPL (2003),… Đến nay, Sở 
Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quản lý 
nhà nước đối với 26 nhóm lĩnh vực, cụ 
thể: Công tác xây dựng và thi hành pháp 
luật; theo dõi thi hành pháp luật;  kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản 
quy phạm pháp luật; pháp chế;  phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực 
hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 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; quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản; hoà giải thương 
mại; trọng tài thương mại; đăng ký biện 
pháp bảo đảm; hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp;  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.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát 
triển cùng với 75 năm phát triển lớn mạnh 
và trưởng thành của ngành Tư pháp Việt 
Nam, Tư pháp Phú Thọ  luôn nỗ lực phấn 
đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Tư 
pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, 
góp phần tích cực vào việc nâng có trình 
độ hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ 
pháp luật của nhân dân, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu 
pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của các cá nhân, tổ chức, tạo tiền đề giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, 

Với sự nỗ lực và cố gắng của các thế 
hệ cán bộ ngành Tư pháp Phú Thọ, trong 
38 năm qua, Sở Tư pháp đã được Đảng, 
Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu 
cao quý như: Huân chương lao động hạng 
Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ 
Thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ; Cờ Thi đua ngành Tư pháp, 
của UBND tỉnh,... Trên cơ sở các kết quả 
đã đạt được, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 
tiếp tục phấn đấu để được đón nhận 
Huân chương lao động hạng nhất vào 
dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Sở./.

TIẾN DŨNG
Văn phòng Sở
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NHỮNG THÀNH TÍCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TRONG 38 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

TỈNH PHÚ THỌ (26/4/1982-26/4/2020)
Năm Thành tích thi đua

 1983 Cờ thi đua của Ngành Tư pháp

1984 Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1985 Bằng khen của Hội đồng Bộ 
trưởng

1986 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh 
Phú

1987 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh 
Phú

1988 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh 
Phú

1989 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1990 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1991 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh 
Phú

1992 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1993 Cờ thi đua của Ngành Tư pháp

1994 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1995

Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; Cờ thi đua của Ngành Tư 
pháp; Kỷ niệm chương Hùng 
Vương của tỉnh Vĩnh Phú

1997 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

1998 Cờ thi đua của Ngành Tư pháp

1999 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp

2000 Danh hiệu tập thể lao động xuất 
sắc của UBND tỉnh Phú Thọ

2001 Danh hiệu tập thể lao động xuất 
sắc của UBND tỉnh Phú Thọ

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 Thành tích thi đua

2003 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp

 2004 Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú 
Thọ

2005 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp

2006 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp

2007 Cờ thi đua của Ngành Tư pháp
2008 Huân chương lao động hạng II

2009 Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ

 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp

2011

Cờ thi đua của Chính phủ; 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp; Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ

 2012 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp

2014
Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ; Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2015 Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ

2016 Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú 
Thọ

 2017 Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ

2018
Cờ thi đua của Ngành Tư pháp; 
Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ

 2019

Cờ thi đua của Ngành Tư pháp; 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp; Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ

BAN BIÊN TẬP
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Phạm Dụ (người đứng thứ 7 hàng 
thứ nhất từ phải sang), Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Đặng Thị Hồng 
Nhung (người đứng thứ 8 hàng 
thứ nhất từ phải sang) và cán bộ 
ngành Tư pháp năm 1983.

Đồng chí Phùng Văn Toàn – Giám 
đốc Sở Tư pháp (người đứng ngoài 
cùng bên phải) nhận bức trướng 
do Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh 
Vĩnh Phú tặng ngành Tư pháp 
năm 1995.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng 
Cường (người đứng ngoài cùng 
bên phải) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua năm 2011 cho 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.
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Đồng chí Bùi Minh Châu – Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
Bức trướng của Tỉnh ủy – HĐND – 
UBND tỉnh cho ngành Tư pháp nhân 
kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 
của Ngành năm 2015.

Đồng chí Trần Thị Nhung – Giám đốc 
Sở Tư pháp (người đứng thứ 2 từ phải 
sang) nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp 
năm 2018 tại Hội nghị toàn quốc triển 
khai công tác Tư pháp năm 2019.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ (người đứng 
thứ 2 từ phải sang) tặng Cờ đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 
cho Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.
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Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh về quy trình Đại hội Đảng bộ, chi bộ; các văn bản hướng dẫn của 
cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Tư pháp đã sớm ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU 

ngày 19/12/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp và Đại hội các chi bộ trực 
thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Tại Kế hoạch, Đảng ủy giao các đồng chí Đảng ủy viên, 
Bí thư các chi bộ chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự đại hội và các điều kiện 
cần thiết khác để tổ chức đại hội các chi bộ; chọn Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước đại hội điểm. Ngày 10/01/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo tổ chức 
thành công đại hội chi bộ điểm; tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội để tổ chức đại hội 
các chi bộ trực thuộc. Đến ngày 13/3/2020, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công 
đại hội 06/06 chi bộ trực thuộc, là tiền đề cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẢNG ỦY SỞ TƯ PHÁP LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc TTTGPL

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ LẦN THỨ VIII,
NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Lưu Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ dự và chỉ đạo 
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Linh Chi)

Xác định nhiệm kỳ 2020-2025 là một 
nhiệm kỳ có nhiều thuận lợi với những 
kết quả tiền đề của nhiệm kỳ trước 
nhưng cũng có không ít những khó khăn 
đan xen. Do vậy, Đảng ủy Sở Tư pháp 
rất quan tâm đến công tác chuẩn bị đại 

hội: Từ việc thành lập các tiểu ban phục 
vụ đại hội; xây dựng dự thảo văn kiện; 
rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị tốt 
công tác nhân sự; thảo luận góp ý kiến 
dự thảo văn kiện cấp ủy cấp trên,... đến 
khâu chuẩn bị cơ sở vật chất,...
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Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, 
nghiêm túc, chiều ngày 19/5/2020, Đảng 
bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại 
hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-
2025. Đại hội được tổ chức trong không 
khí trang nghiêm, với tinh thần đoàn kết, 
dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
với sự góp mặt của 51/51 đảng viên trong 
toàn Đảng bộ.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 
thách thức, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng 
bộ Sở Tư pháp chủ động triển khai có hiệu 
quả 4 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII. 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh chỉ 
đạo kịp thời của BCH Đảng bộ Sở, sự cố 
gắng nỗ lực, sự đoàn kết và ý thức trách 
nhiệm của đảng viên, cán bộ, CCVC cơ 
quan, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều 
kiện thường xuyên của Đảng ủy khối, 
Đảng bộ Sở luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu đều 
đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và  được Bộ Tư 
pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh 
giá cao: Năm 2016, Sở Tư pháp được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất 
sắc; năm 2018, 2019 được Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 
2015, 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng Bằng khen; năm 2019 được Chủ tịch 
UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Năm 2018, Sở Tư pháp đứng 
thứ 5 (tăng 6 bậc so với năm 2017) trong 
xếp loại cải cách hành chính các sở, 
ngành; năm 2019 đứng thứ 2 trong xếp 
loại chất lượng hoạt động các Sở, ngành. 
Hai năm liền Đảng bộ Sở được Đảng bộ 
Khối xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở được 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND 
tỉnh và các cơ quan, đơn vị tặng danh 
hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, Bằng 
khen, giấy khen;…. Đại hội đã đánh giá 
toàn diện, đúng mức những kết quả đã 
đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn 
chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh 
nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; 
kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo 
của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 
2015- 2020.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tư 
pháp tiếp tục tăng cường công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những 
biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” 
trong nội bộ; lãnh đạo hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, phấn 
đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị 
quyết đại hội đã đề ra; tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo 
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây 
dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch công tác tư pháp; 
phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; hàng năm Đảng bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 01 năm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.
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Trò chuyện với chị, chúng tôi cảm 
nhận được sự nhiệt huyết với công việc 
của một cán bộ mẫn cán. Sinh năm 1972, 
sau khi tốt nghiệp Khoa Luật - Trường Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, năm 1994 chị Trần 
Thị Nhung về công tác tại phòng Văn bản 
- Tuyên truyền, Sở Tư pháp Vĩnh Phú. 
Sau 8 năm gắn bó với ngành Tư pháp, 
chị được điều chuyển sang Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy làm việc. Tại đây, nhờ nỗ lực vươn 
lên, từ chuyên viên, chị được bổ nhiệm 
làm Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng 
Tổ chức Cán bộ. Năm 2012, chị Nhung 
được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ. Cái duyên 
với ngành Tư pháp được nối lại khi năm 

2013, chị được điều chuyển giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc 
Sở từ năm 2018 đến nay. Dù ở vị trí công 
tác nào, chị cũng luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. 

Những năm qua, chị Nhung đã có 
nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành theo hướng ngày càng 
đi vào chiều sâu, sát với điều kiện thực tế; 
quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan 
trực tiếp tới người dân và cơ sở. Chị luôn 
chú trọng việc đánh giá đúng năng lực 
chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và nhiệt 
huyết công tác của từng công chức, viên 

Nữ Giám đốc Sở
tâm huyết với  ngành Tư pháp

Đồng chí Trần Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Tận tâm, quyết đoán trong công việc song nếu có cơ hội tiếp xúc với chị thì ai 
nấy đều cảm nhận được sự gần gũi, nhẹ nhàng của một người phụ nữ thân thiện. 
Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, chị Trần Thị Nhung đã có 
nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp Phú Thọ.

(Ảnh: Quang Bằng)
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chức để phân công nhiệm vụ phù hợp, 
trong đó xác định rõ phạm vi trách nhiệm, 
tiến độ thực hiện, chất lượng công việc. 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về 
cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, song 
chị luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị 
làm việc cho đội ngũ công chức nhất là 
trang bị các thiết chế về công nghệ thông 
tin phục vụ cho công việc.

Hằng năm, bám sát định hướng chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư 
pháp, chị cùng tập thể lãnh đạo Sở đã 
chủ động xây dựng chương trình công 
tác, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và 
đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên 
các lĩnh vực. Công tác xây dựng văn bản 
QPPL được thực hiện tốt, nhiều năm liền 
được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đánh 
giá cao về chất lượng thẩm định và tham 
mưu xây dựng văn bản QPPL, xứng đáng 
là cơ quan “gác cổng” cho UBND tỉnh về 
công tác văn bản QPPL. Trong công tác 
tư vấn pháp luật đã giúp các Sở, ngành 
tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm 
nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần 
quan trọng khẳng định vai trò và kết quả 
quản lý, điều hành của HĐND, UBND 
tỉnh, hiệu quả của mọi mặt đời sống kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác 
kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL có nhiều chuyển biến 
rõ rệt và đạt hiệu quả cao. Hằng năm, 
đều tham mưu UBND tỉnh quyết định 
công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn 
bộ hoặc một phần, làm cơ sở để xây dựng 
chương trình ban hành văn bản QPPL 
đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng 
pháp luật, năm 2019, chị đã chỉ đạo thực 
hiện biên tập, phát hành Tập hệ thống 
hoá văn bản QPPL còn hiệu lực trong kỳ 
hệ thống hoá văn bản 2014 - 2018 trên 
địa bàn tỉnh. Hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được quan 
tâm phối hợp thực hiện và đạt hiệu quả 
cao, đã ký kết nhiều Chương trình phối 
hợp PBGDPL với các cơ quan, đơn vị 
trong đó có Chương trình phối hợp với Ủy 
ban MTTQ tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật 
Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại các khu dân cư, đây là hoạt 
động đặc thù của tỉnh Phú Thọ, góp phần 
tạo đợt cao điểm hằng năm về tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, mô hình này 
đến nay đã được nhân rộng ra một số tỉnh 
bạn. Công tác hành chính tư pháp trên 
địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển 
biến tốt, nhất là trong quản lý đăng ký hộ 
tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp,... Thủ tục 
cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện nhanh 
chóng, linh hoạt đảm bảo đúng quy định 
pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý được 
triển khai toàn diện với các lĩnh vực; các 
chỉ tiêu về vụ việc tố tụng được giao cho 
các Trợ giúp viên pháp lý đều hoàn thành 
vượt mức 100%; 100% công dân thuộc 
đối tượng được TGPL khi có nhu cầu 
được tư vấn theo đúng quy định,...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của 
mình, chị Trần Thị Nhung đã có nhiều 
sáng kiến, giải pháp trong công tác hoàn 
thiện thể chế, chính sách trong công tác 
tư pháp, đặc biệt đối với lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp, được coi là điểm nhấn làm nên 
thành công mang tính đột phá của Sở Tư 
pháp tỉnh Phú Thọ. Chị đã chỉ đạo, tham 
mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản 
QPPL và văn bản chỉ đạo điều hành 
nhằm quản lý các lĩnh vực của ngành 
như công chứng, đấu giá quyền sử dụng 
đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; thành 
lập Hội Công chứng viên; chỉ đạo tổ chức 
thành công Đại hội Công chứng viên tỉnh 
và Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ 
nhiệm kỳ 2018-2023 là một trong những 
đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành 
việc tổ chức Đại hội;… Hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công chứng, đấu giá 
trực thuộc Sở sau thời gian dài trầm lắng, 
đã có nhiều khởi sắc, bước đầu phát huy 
được tiềm năng, thế mạnh của đơn vị đầu 
tàu trong lĩnh vực hoạt động tại tỉnh. 

 Công tác cải cách hành chính trong 
lĩnh vực tư pháp; ứng dụng công nghệ 
thông tin theo hướng hòa nhịp công 
nghệ 4.0 luôn được xác định là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 
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Thông qua việc duy trì thực hiện tốt cơ 
chế một cửa, hệ thống quản lý chất lượng 
ISO; triển khai dịch vụ đăng ký cấp phiếu 
lý lịch tư pháp trực tuyến; mở rộng cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4. Hiện nay, Sở đã triển khai xong việc 
quản lý và điều hành hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ hoàn toàn thông qua phần 
mềm quản lý văn bản, chữ ký số,... Với 
những chỉ đạo sát sao của Giám đốc Sở 
Trần Thị Nhung, chỉ số xếp hạng cải cách 
hành chính của Sở Tư pháp năm sau cao 
hơn năm trước, năm 2017 được xếp thứ 
11/19, năm 2018 được xếp thứ 5/19 và 
năm 2019, xếp thứ 02/19 các đơn vị 
sở, ngành.

Để nâng cao năng lực quản lý, chị 
Nhung còn luôn chú trọng nghiên cứu, đề 
ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 
một cách hiệu quả, khoa học, chất lượng. 
Chị đã trực tiếp chủ trì và tham gia xây 
dựng nhiều đề án, nhiều sáng kiến, giải 
pháp trong công tác được Hội đồng sáng 
kiến cấp tỉnh công nhận. 

Là Bí thư Đảng ủy, chị đã chỉ đạo, 
lãnh đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn 
thể triển khai tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, 
xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, tích 

cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của ngành. Trong nhiệm kỳ Đại 
hội 2015-2020, hằng năm Đảng bộ Sở 
Tư pháp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 
năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
(là 1 trong 3/57 tổ chức cơ sở Đảng thuộc 
Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh đạt được 
thành tích này). 

Dưới sự điều hành, chỉ đạo của Giám 
đốc Sở Trần Thị Nhung, Sở Tư pháp 2 
năm liền (2018, 2019) được tặng danh 
hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”; năm 
2017, 2018 được nhận Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh. Cá nhân chị Nhung 
nhiều năm liền được công nhận Chiến sỹ 
thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp và của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Không chỉ là một người lãnh đạo 
gương mẫu, luôn tôn trọng, tạo điều kiện, 
khuyến khích cán bộ, công chức, viên 
chức phát huy tinh thần sáng tạo trong 
quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, 
chị còn hết mực quan tâm và giúp đỡ mọi 
người trong cuộc sống đời thường, được 
anh chị em trong ngành nể trọng, yêu mến./.

                                                                       HUYỀN TRANG
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp
làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác PBGDPL tại Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019.

(Ảnh: Như Quỳnh)
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Những người được trợ giúp pháp lý 
luôn coi đây là nơi gửi gắm nhiều mong 
muốn, niềm tin vào sự công tâm, trách 
nhiệm trong quá trình hỗ trợ đảm bảo 
quyền lợi hợp pháp cho họ, bởi đa số họ 
luôn tin rằng: “Những người làm công tác 
trợ giúp pháp lý sẽ không quản ngại khó 
khăn, thử thách, không từ chối những 
gian lao, vất vả để đem kiến thức, đạo 

Địa chỉ “Vàng” của những đối tượng yếu thế

Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Nhà nước tỉnh Phú Thọ:

Tập thể công chức, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ.
(Ảnh: Quang Bằng)

Được thành lập từ năm 1998, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú 
Thọ đã dần khẳng định là địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và 
các đối tượng chính sách mỗi khi có nhu cầu cần được trợ giúp pháp lý. 

đức nghề nghiệp và lòng tâm huyết đến 
với người dân dù trong bất kỳ thời gian 
hay hoàn cảnh nào”.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Phú Thọ đã tiếp nhận, giải quyết 34.558 
vụ, việc trợ giúp pháp lý cho 34.558 lượt 
người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu, 
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chủ yếu là tư vấn pháp luật và tham gia 
tố tụng ở hầu hết các lĩnh vực pháp luật. 
Đây là số lượng vụ, việc trợ giúp pháp lý 
tương đối lớn, minh chứng cho tinh thần, 
trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực hết mình 
với công việc của những người làm công 
tác trợ giúp pháp lý thời gian qua. Dù bất 
kỳ hoàn cảnh nào, những người làm công 
tác trợ giúp pháp lý không quản ngại khó 
khăn, sẵn sàng đến các thôn, bản ở vùng 
sâu, vùng xa, phối hợp tổ chức các điểm 
trợ giúp pháp lý lưu động, truyền thông 
về trợ giúp pháp lý cho người dân. Bởi 
họ luôn hiểu rằng: Ở đâu đó, vẫn còn 
những người dân có thể không thể thực 
hiện được đầy đủ hoặc kịp thời các quyền 
lợi, nghĩa vụ hợp pháp của mình, từ đó rất 
cần được giúp đỡ về pháp luật.

Đối với những vụ việc trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tham gia tố tụng, Trợ 
giúp viên pháp lý phải đi bộ nhiều cây số 
đường núi đến các bản ở vùng sâu, vùng 
sa, tìm gặp thân nhân của các cháu học 
sinh bị thầy giáo xâm hại tình dục, hướng 
dẫn người đại diện hợp pháp cho các cháu 
về thủ tục trợ giúp pháp lý. Có nạn nhân 
là trẻ em bị xâm hại dẫn đến có thai, gia 
đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những 

Một buổi truyền thông và tư vấn pháp luật của Trung tâm TGPL.

người làm công tác trợ giúp pháp lý không 
chỉ làm tròn trách nhiệm giúp đỡ, bảo vệ 
quyền lợi cho cháu trong vụ án mà trên 
tinh thần “tương thân, tương ái”, đã vận 
động mọi người cùng chung tay giúp đỡ, 
ủng hộ gia đình cháu phần nào vơi bớt 
những khó khăn, bất hạnh gặp phải trong 
cuộc sống. Có vụ án, cô giáo là nạn nhân 
bị bạo hành trong gia đình từ người chồng 
cũ với những nỗi đau về thể xác và tâm 
hồn, để lại cho những người làm công tác 
trợ giúp pháp lý bao nỗi niềm day dứt.

Không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người 
bị hại trong vụ án hình sự, người làm công 
tác trợ giúp pháp lý còn có trách nhiệm 
bào chữa cho những bị can, bị cáo trong 
vụ án hình sự. Có những vụ án, nguyên 
nhân dẫn đến hành vi phạm tội chỉ vì 
hoàn cảnh khó khăn nên thực hiện trộm 
cắp tài sản, chỉ vì sự bồng bột của tuổi 
mới lớn mà bị kích động, rủ rê, lôi kéo 
thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng 
hay hủy hoại tài sản,... 

Đối với những vụ án dân sự, nhất là 
về khiếu kiện tranh chấp đất đai kéo dài, 
trải qua nhiều cấp xét xử, các Trợ giúp 
viên pháp lý tham gia luôn cùng đương sự 
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thu thập, củng cố chứng cứ; tích cực tham 
gia vào hoạt động tố tụng như hòa giải, 
thẩm định, định giá tài sản; nghiên cứu 
kỹ lưỡng các quy định của pháp luật qua 
các thời kỳ để đưa ra quan điểm bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong 
các vụ án. 

Hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội có 
nhiều, nhưng Trợ giúp viên pháp lý luôn 
sẵn sàng có mặt để hướng dẫn, tư vấn 
pháp luật tận tình, trách nhiệm; tham gia 
vào các buổi hỏi cung của cơ quan điều 
tra, cơ quan viện kiểm sát; nghiên cứu 
kỹ lưỡng hồ sơ và các quy định của pháp 
luật để có bản luận cứ bào chữa đảm bảo 
tính thuyết phục cao đối với Hội đồng xét 
xử. Trong số đó phải kể đến: Vụ án mà bị 
cáo bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về 
“Tội giết người”, sau đó Hội đồng xét xử 
quyết định chuyển đổi tội danh từ “Tội giết 
người” sang “Tội cố ý gây thương tích” với 
mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án 
treo; vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại 
diện Viện kiểm sát nhân dân trong bản 
luận tội đề nghị mức án đối với bị cáo từ 
14 đến 15 năm tù, sau khi tranh luận, Hội 
đồng xét xử chấp nhận quan điểm bào 
chữa của Trợ giúp viên pháp lý, tuyên 
phạt bị cáo mức án 9 năm tù.

Công tác tư vấn pháp luật luôn được 
Trung tâm quan tâm, chú trọng thực 
hiện, qua các cuộc tư vấn pháp luật, đều 

nhận thấy đa số người dân chưa hiểu biết 
hoặc hiểu biết chưa đầy đủ các quy định 
của pháp luật, dẫn đến những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của mình, đôi khi 
nảy sinh tâm lý hoài nghi vào việc thực 
thi công vụ của cơ quan, người có thẩm 
quyền. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của 
người dân, Trợ giúp viên pháp lý luôn 
nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp cho họ, 
đưa ra phương án tối ưu trên cơ sở những 
quy định của pháp luật để họ có thể hiểu 
biết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc, thực hiện tốt các quyền và 
nghĩa vụ hợp pháp của mình. 

Những vụ việc đạt được thành công 
đã đảm bảo tốt quyền lợi của đương sự 
là người được trợ giúp pháp lý trong vụ 
án, được cơ quan tiến hành tố tụng ghi 
nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, 
ủng hộ. 

Trong nhiều năm, Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã nhận 
được nhiều danh hiệu thi đua, nhiều hình 
thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp. 
Đây chính là động lực cho Trung tâm 
cùng với đội ngũ trợ giúp viên pháp lý tiếp 
tục hành trình góp phần bảo vệ công lý 
của mình./.

HỮU VĂN
Trung tâm TGPL



Số 02 - 2020 19BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LÂM THAO NHẬN BẰNG KHEN 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP TRONG PHONG TRÀO
THI ĐUA “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2012-2020

Tập thể Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp Lâm Thao năm 2020.

Với những nỗ lực, quyết tâm cao của 
toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân, cuối năm 2015, Lâm Thao đã 

trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Phú 
Thọ được công nhận danh hiệu Huyện 
nông thôn mới. Từ đó đến nay, huyện 
luôn tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các 
tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, 

huyện Lâm Thao tiếp tục giữ vững danh 
hiệu Huyện nông thôn mới, được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương lao động 
hạng 3 về thành tích trong chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, giai đoạn 2016 - 2020. Thành tích 
chung đó có sự đóng góp quan trọng của 
Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao.

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp 
chung sức góp phần xây dựng nông thôn 
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mới” ở Lâm Thao được gắn với các phong 
trào thi đua yêu nước do địa phương phát 
động. Để phong trào đạt hiệu quả thiết 
thực, Phòng Tư pháp đã chủ động, tích 
cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 
liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền 
huyện trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thi hành pháp luật, nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp luật trong 
nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
các hoạt động tư pháp ở cơ sở; góp phần 
giảm thiểu, các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ở nông 
thôn, tạo môi trường chính trị xã hội ổn 
định, làm tiền đề vững chắc cho kinh tế - 
xã hội của huyện phát triển. 

Một trong những kết quả nổi bật, đó là 
huyện đã tổ chức tốt việc đánh giá, công 
nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật hằng năm. Đây được xác định là 
một trong những tiêu chí quan trọng trong 
xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao 
ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành 
pháp luật; bảo đảm quyền được thông 
tin về pháp luật của người dân; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm 
của cán bộ, công chức trong thực thi công 
vụ,… Do vậy, ngay sau khi có Quyết định 
số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn số 
07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 2659/
KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện quy 
định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 
tỉnh, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND 
huyện tổ chức triển khai, tuyên truyền, 
phổ biến các nội dung liên quan về xây 
dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật tới Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, 
Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch 
UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn 
phòng - Thống kê các xã, thị trấn; tiếp 
nhận và cấp phát miễn phí 42 cuốn cẩm 
nang “Hướng dẫn xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” đến 
các xã, thị trấn để làm căn cứ thực hiện. 
Hàng năm, đều lồng ghép nội dung xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật của địa phương, đồng thời kịp thời 
ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển 
khai thực hiện khi có hướng dẫn của cấp 
trên. Việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật được kiểm tra, 
xem xét theo từng tiêu chí cụ thể và được 
thông báo công khai trên Trang thông tin 
điện tử của huyện. Năm 2017, 2018 toàn 
huyện có 11/14 xã, thị trấn được công 
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 
tỷ lệ 78,57%; năm 2019, có 13/14 xã, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ 
lệ 92,85%.

Giai đoạn 2015-2020, Phòng Tư 
pháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ 
quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật huyện, tham 
mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương triển khai đạt kết quả cao 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật. Trung bình mỗi năm, ngành Tư 
pháp huyện chủ trì và phối hợp với các 
cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tổ chức 
125 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật trực tiếp, thu hút gần 13.500 
lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 
hàng chục nghìn tài liệu phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho Nhân dân; duy trì thời 
lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
3 buổi/tuần trên hệ thống truyền thanh 
huyện và cơ sở; thành lập các CLB pháp 
luật để triển khai các hoạt động phổ biến, 
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giáo dục pháp luật; tổ chức và tham gia 
đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do 
các Bộ, ngành, Trung ương và địa phương 
tổ chức, đặc biệt là chủ trì tham mưu tổ 
chức tốt “Ngày Pháp luật Việt Nam” bằng 
nhiều hình thức thiết thực, được đông đảo 
các cơ quan, đơn vị, trường học hưởng 
ứng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 
các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, 
những quy định liên quan đến quyền, lợi 
ích và nghĩa vụ của công dân, về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, về chủ trương xây 
dựng nông thôn mới,... Bằng nhiều hình 
thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đã 
tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và 
ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân 
trên địa bàn. Hiện toàn huyện có 24 tủ 
sách pháp luật, mỗi tủ có bình quân trên 
100 đầu sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, 
tra cứu pháp luật của cán bộ và Nhân 
dân. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được 
huyện chú trọng, đây là một kênh quan 
trọng để phổ biến, giáo dục pháp luật, 
góp phần quan trọng trong việc giải quyết 
các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong 
cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư gửi 
đến cơ quan nhà nước. Đến nay, 100% 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện 
và tuyên truyền viên pháp luật đều được 
bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, 
thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn.

Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao còn 
tích cực tham mưu giúp UBND huyện 
thực hiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm 
tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật; tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực hành chính - tư 
pháp; đảm bảo hoạt động chứng thực kịp 

thời, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá 
nhân. Công tác tiếp công dân, giải quyết 
đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân 
được thực hiện nghiêm túc, qua việc bố 
trí cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ 
theo đúng quy định; tham gia phối hợp 
giải quyết đơn, thư của công dân theo 
đúng thẩm quyền. Công tác trợ giúp pháp 
lý cũng được đẩy mạnh với phương châm 
hướng về cơ sở, trọng tâm là các quy 
định của pháp luật liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân. Chỉ tính riêng năm 2019, 
đơn vị đã phối hợp Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ truyền 
thông trợ giúp pháp lý cho hơn 300 người 
khuyết tật có khó khăn về tài chính tại các 
xã: Cao Xá, Sơn Vi, Sơn Dương, Tứ Xã, 
về các nội dung của Luật Hôn nhân và 
gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia 
đình,...

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật là điều kiện để người dân 
được nắm bắt các quy định của pháp luật 
một cách đầy đủ từ đó nâng cao tuân thủ 
các quy định của pháp luật của người 
dân trên địa bàn huyện. Trật tự, kỷ cương 
trong hoạt động quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội được đảm bảo, hạn chế các 
hành vi vi phạm pháp luật, đề cao tinh 
thần trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước trong việc thi hành pháp luật, góp 
phần quan trọng vào sự ổn định, giữ vững 
tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và 
tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn huyện./.

NGUYỄN VĂN OANH
Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao
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Có mặt tại Văn phòng 
Công chứng Âu Cơ, mới 
đầu giờ sáng nhưng đã 
có khá đông người dân 
đến đây để thực hiện 
các thủ tục công chứng, 
chứng thực. Anh Lê Bảo 
Sơn ở phường Minh 
Nông, thành phố Việt Trì 
- một khách hàng cho 
biết: “Trên địa bàn thành 
phố có nhiều Văn phòng 
công chứng, tuy nhiên 
mỗi khi có nhu cầu tôi 
đều tìm đến Văn phòng 
Công chứng Âu Cơ. Thái 
độ phục vụ của nhân viên 
ở đây rất nhiệt tình. Đặc 
biệt, là trước mỗi việc cần 
công chứng tôi đều được 
các Công chứng viên tư 
vấn một cách tận tình, 
giải đáp thỏa đáng những 
thắc mắc đối với các vấn 
đề liên quan,…”

LẤY QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ 
CÔNG CHỨNG LÀ“KIM CHỈ NAM” 

TRONG HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Công chứng Âu Cơ: 

Người dân công chứng tại Văn phòng Công chứng Âu Cơ.

Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến 
nay, Văn phòng Công chứng Âu Cơ luôn được khách hàng 
tin tưởng và được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá 
cao. Trong năm 2019, Văn phòng Công chứng Âu Cơ đã 
thực hiện 5.393 việc công chứng; chứng thực trên 2.700 
bản sao, chữ ký trong giấy tờ, văn bản; nộp ngân sách địa 
phương trên 135 triệu đồng.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010, Văn phòng Công chứng Âu Cơ 
không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách 
hàng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Văn phòng Công chứng Âu Cơ luôn chú trọng 
quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, coi đó là “Kim chỉ nam” trong hoạt động 
của đơn vị.
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Ông Phùng Ngọc Hùng Cường - 
Trưởng Văn phòng Công chứng Âu Cơ 
cho biết: “Chúng tôi luôn tuân thủ mọi 
quy định của Luật Công chứng và các 
văn bản hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc 
hành nghề công chứng; tôn trọng và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu 
cầu công chứng; giữ bí mật về nội dung 
công chứng (trừ trường hợp được người 
yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn 
bản hoặc pháp luật có quy định)”.

Mọi quy định về quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức hành nghề công chứng 
như: Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công 
chứng, phí công chứng, thù lao công 
chứng, nội quy tiếp công dân tại trụ sở 
của tổ chức hành nghề công chứng,… đều 
được Văn phòng Công chứng Âu Cơ thực 
hiện nghiêm túc. Các hợp đồng, giao dịch 
được Công chứng viên công chứng đúng 
thẩm quyền. Nội dung của các hợp đồng, 
giao dịch không vi phạm pháp luật, không 
trái đạo đức xã hội. Việc công chứng hợp 
đồng, giao dịch được thực hiện một cách 
nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng yêu 
cầu của người yêu cầu công chứng và 
phù hợp với quy định của pháp luật,…

Trong quá trình giải quyết hồ sơ yêu 
cầu công chứng, chứng thực, Công chứng 
viên, nhân viên của Văn phòng Công 
chứng Âu Cơ luôn tư vấn cho người yêu 
cầu công chứng hiểu rõ về hậu quả pháp 
lý phát sinh sau khi hợp đồng, giao dịch 
được công chứng; hướng dẫn cho người 
yêu cầu công chứng lựa chọn hình thức 
văn bản công chứng phù hợp để bảo đảm 
tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. 
Nhờ đó đã từng bước nâng cao ý thức tôn 
trọng pháp luật, tạo sự chuyển biến trong 
nhận thức của công dân, tổ chức về vai 
trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động 
công chứng góp phần ngăn ngừa được 
các tranh chấp và vi phạm pháp luật, tạo 
sự ổn định của các quan hệ giao dịch dân sự.

Hiện nay, Văn phòng Công chứng 
Âu Cơ có 3 Công chứng viên, 5 nhân 
viên nghiệp vụ. Các Công chứng viên 
có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm 
nên không chỉ am hiểu các quy định của 
pháp luật để vận dụng xử lý tốt các tình 
huống phức tạp mà họ còn rất tận tâm 
với nghề. Theo ông Phùng Ngọc Hùng 
Cường: “Công chứng viên Văn phòng 
Công chứng Âu Cơ luôn chú trọng rèn 
luyện đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ quy 
tắc đạo đức hành nghề. Là những người 
góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu 
cầu công chứng khi tham gia giao kết 
các hợp đồng, giao dịch tại tổ chức hành 
nghề công chứng, Công chứng viên phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn 
bản công chứng nên trong quá trình thực 
hiện công chứng, chúng tôi luôn coi trọng 
uy tín của mình đối với công việc chuyên 
môn, không thực hiện những hành vi làm 
tổn hại đến danh dự cá nhân, thanh danh 
nghề nghiệp. Không vì lợi ích cá nhân, 
sự quen thân làm ảnh hưởng đến lợi ích 
người khác và sẵn sàng từ chối công 
chứng hợp đồng, giao dịch có nội dung 
trái pháp luật và đạo đức xã hội”.

Tôn trọng quy tắc đạo đức hành nghề 
công chứng, thực hiện công chứng nhanh 
chóng, chính xác, an toàn pháp lý, đúng 
quy định pháp luật,…Văn phòng Công 
chứng Âu Cơ đã tạo được uy tín và sự 
tin tưởng đối với các tổ chức, cá nhân. 
Thời gian tới, Văn phòng Công chứng Âu 
Cơ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động; khẳng 
định được vị trí, vai trò trong đời sống xã 
hội, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu 
ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn./.

NGÔ THỊ HƯƠNG XUYẾN
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật
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Nếu so với các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ thì Văn phòng Sở có 
nhiều cái “Nhất”. Trước hết, đó là 

“Nhất” về số lượng công chức, viên chức; 
trong khi các phòng chỉ có từ 3-6 công 
chức, thì số lượng cán bộ có mặt của 
Văn phòng luôn từ 10-11 người. Đông 
cũng phải, vì so sánh với các đơn vị khác, 
tính ra Văn phòng có số lượng vị trí việc 
làm đa dạng nhất: Ngoài các chức danh 
Trưởng và Phó của đơn vị, Văn phòng 
có cán bộ tổ chức nhân sự, hành chính 
tổng hợp, hành chính một cửa, quản trị 
công sở, công nghệ thông tin, kế toán, 
thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, nhân viên kỹ 
thuật, lái xe, phục vụ, bảo vệ. Đó là tính 
theo Quyết định của tỉnh, trên thực tế, 
các vị trí trên đều phải kiêm nhiệm nhiều 
nhiệm vụ khác như thủ kho, thực hiện các 
mảng việc như cải cách hành chính, thi 
đua khen thưởng, tổ chức sự kiện, đối nội, 

CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

đối ngoại của cơ quan,… Số lượng văn 
bản do Văn phòng tham mưu ban hành 
hàng năm luôn nhiều nhất, chiếm tới 1/3 
tổng số văn bản phát hành của Sở. Chức 
năng, nhiệm vụ của Văn phòng cũng rất 
đặc thù, vừa thực hiện công tác tham 
mưu, tổng hợp, tổ chức cán bộ vừa chịu 
trách nhiệm mảng công tác quản trị nội 
bộ và phục vụ, từ vệ sinh cơ quan đến 
lái xe, bảo vệ. Vì thế, có thể cán bộ Văn 
phòng cũng “Đa zi năng” nhất, “Gì cũng 
phải biết”. Ấy vậy mà nhiều khi cán bộ 
Văn phòng cũng phải dở khóc, dở cười vì 
hay bị “phê bình” nhất, đặc biệt là mảng 
phục vụ.

 “Quanh năm đột xuất, tứ mùa khẩn 
trương” gần như lột tả chính xác tính chất 
công việc của Văn phòng. Cuối năm, 
Văn phòng vội, vì nào tổng hợp, tổ chức 
họp Hội đồng thi đua, khen thưởng, rồi tổ 
chức hội nghị tổng kết ngành, sau đó thì 

 Đội ngũ công chức của Văn phòng Sở.

Tản văn :
TÂM SỰ

(Ảnh: Quang Bằng)
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Hội nghị kiểm điểm, Hội nghị công chức, 
rồi tết ngành, tết cơ quan. Thời gian gần 
đây, lại thêm việc rất quan trọng, là tổng 
hợp, báo cáo chấm điểm thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính, xếp loại chất 
lượng hoạt động của Sở; phấn đấu của 
tập thể cơ quan, cán bộ Văn phòng phải 
rất tỷ mỷ, thận trọng, chứ không thể bất 
cẩn. Ra Tết là các lịch công tác trọng tâm 
phải ban hành, rồi theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp. Giữa năm cũng vội, vì lại tổng hợp, 
tổ chức hội nghị sơ kết ngành; rồi cũng 
phải tham mưu Thủ trưởng cơ quan, Chủ 
tịch Công đoàn tổ chức cho cán bộ tranh 
thủ đi tham quan, nghỉ mát một chuyến 
để động viên tinh thần, thêm cơ hội siết 
chặt tinh thần đoàn kết tập thể. Vù cái lại 
đến cuối năm, vòng quay lại tiếp diễn. Kể 
ra thì có thế thôi mà cán bộ Văn phòng 
quanh năm bận rộn, công việc lúc nào 
cũng phải “ngay và luôn”. Giờ đây, đúng 
với tinh thần cải cách hành chính, các 
nhiệm vụ không được phép chậm trễ, 
phải thực hiện đúng hạn, vì vậy, áp lực 
đặt lên đội ngũ cán bộ của ngành rất 
lớn, đặc biệt, đối với Văn phòng là đơn vị 
đầu mối tổng hợp của Sở, của ngành, thì 
yêu cầu đúng hạn lại càng đặt lên hàng 
đầu, vì điều này có ảnh hưởng tới chỉ 
số, thứ tự xếp hạng của Sở ở nhiều lĩnh 
vực công tác. Công việc phát sinh lớn, 
bé đều đủ cả và thường xuyên diễn ra. 
Chỉ nhận được cuộc điện thoại hoặc chỉ 
đạo mới của Lãnh đạo là Văn phòng lại lo 
cuống cuồng. Lắm khi, chuẩn bị tổ chức 
hội nghị hoặc sự kiện nào đó mà cán bộ 
Văn phòng như sắp vào trận; mấy anh 
chị em Chánh, Phó Văn phòng liên lạc 
điện thoại đến nóng máy, trao đổi, thông 
tin kết nối với các đơn vị liên quan; những 
bước chân vội vã bội phần; văn thư, tạp 
vụ, lái xe cũng phải tham gia phô tô, đóng 
quyển, sắp xếp tài liệu; chương trình hội 
nghị lại phải thay đổi vì có vấn đề phát 
sinh; bài khai mạc, bế mạc chưa duyệt; 

phân công cô gái xinh xinh nào ôm hoa 
ra sân khấu đây; bài trí hội trường, khánh 
tiết chính xác chưa, đặt ăn hội nghị thế 
nào? … Xong việc, mọi vấn đề đều hanh 
thông, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cái 
sự vất vả đã được đền đáp xứng đáng. 
Anh em Văn phòng cũng luôn nhận được 
sự thấu hiểu và động viên chân thành của 
các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo cấp 
trên, các đơn vị là khách của cơ quan. 
Nhưng không phải lúc nào công việc 
cũng “xuôi chèo mát mái”, nhiều lúc vẫn 
có việc sơ suất, nhất là trong các sự kiện 
lớn, cũng khiến anh em Văn phòng áy 
náy, suy nghĩ mãi. Vì có mảng việc mang 
tính phục vụ và sự vụ nên nhiều khi cán 
bộ Văn phòng cũng có nét vất vả riêng. 
Cán bộ làm nhiệm vụ một cửa chả mấy 
khi được về dự các hội nghị, sự kiện to 
nhỏ của cơ quan. Với cán bộ Văn phòng, 
chuyện đi sớm, về muộn, lo các công 
việc cho tập thể vào ngày nghỉ, ngày lễ 
là chuyện bình thường. Những ngày giáp 
Tết, trong khi các phòng chuyên môn 
đã tranh thủ lo tết cho gia đình, anh em 
Văn phòng vẫn lang thang chợ hoa tìm 
mua cây đào ưng ý nhất về trưng sảnh 
cơ quan; chiều tối 30 tết vẫn có mặt ở cơ 
quan để lo mọi việc chu tất mới trở về lo 
nốt công việc gia đình. Ngày làm việc đầu 
tiên của năm mới, khi toàn thể CCVC đến 
cơ quan, Văn phòng đã chuẩn bị đầy đủ 
lễ gặp mặt đầu xuân của cơ quan với đủ 
bánh kẹo, lì xì lấy may, … Anh em cứ gọi 
đùa Chánh Văn phòng là “Ma ma tổng 
quản”, ngẫm ra cũng chẳng sai. Bên cạnh 
công tác tham mưu tổng hợp có nét tương 
đồng như các phòng nghiệp vụ, làm Văn 
phòng phải quan tâm đến tất cả mọi việc 
của cơ quan, từ việc tham mưu xây dựng 
các quy định, quy chế làm việc đến việc 
khâu nối đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, 
thống nhất của lãnh đạo Sở, sự phối hợp 
nhịp nhàng giữa các đơn vị và theo dõi, 
duy trì kỷ cương, kỷ luật; từ việc tham mưu 
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hoàn thiện các thiết chế của cơ quan đến 
việc bảo vệ cơ quan an toàn, đảm bảo vệ 
sinh sạch sẽ,… Chỉ sơ suất chút thôi có 
khi cũng thành chuyện lớn, chỗ nọ chỗ 
kia vệ sinh chưa sạch, bảo vệ cơ quan 
chưa làm hết trách nhiệm, thông báo hiếu 
hỉ còn sơ suất, hôm nay lái xe đón lãnh 
đạo đi họp muộn, báo ăn hội nghị thừa 
thiếu suất, hay công dân đến làm thủ tục 
hành chính to tiếng với cán bộ,… lắm khi 
cũng đau đầu, thậm chí ấm ức,… Nhưng 
sau tất cả, lại tự động viên lẫn nhau rút 
kinh nghiệm, không được phép lặp lại 
những sai sót không đáng có, cố gắng 
chu toàn công việc.

Vì tính chất công việc như vậy nên làm 
công tác Văn phòng phải là những người 
bền tính, nhanh nhẹn, tháo vát, biết lắng 
nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm 
cao. Mỗi vị trí công tác đều phải rèn luyện 
khả năng làm việc độc lập, tự xử lý các 
vấn đề phát sinh, chủ động thực hiện các 
nhiệm vụ được giao, có kỹ năng tốt trong 
việc trao đổi, thu thập thông tin, tài liệu 
phục vụ công tác, bao quát công việc của 
cơ quan, của ngành, phối hợp với các vị 
trí liên quan. Do đó, mỗi khi có công việc 
lớn, toàn thể cán bộ Văn phòng chạy như 
một guồng máy, ai vào việc người đó, tự 
bảo nhau kết nối liên thông giữa các giai 
đoạn để mọi việc diễn ra trôi chảy.

Với xu thế phát triển của đất nước, 
của tỉnh, của ngành, đặc biệt là sự phát 
triển của công nghệ thông tin thời kỳ 4.0, 
vẫn với chức năng, nhiệm vụ như vậy, 
nhưng tâm thế, cách thức triển khai công 
việc Văn phòng phải có sự đổi mới vượt 
bậc mới có thể đáp ứng yêu cầu tình hình 
mới. Vị trí đầu tiên phải thay đổi là văn 
thư; không còn  hình ảnh cô văn thư chỉ 
biết cặm cụi đánh máy, vào sổ, phô tô, 
chuyển tài liệu mà phải nâng tầm tương 
đương như một cử nhân tin học, xử lý 
toàn bộ văn bản đi, đến của cơ quan 
bằng phần mềm; vì thế, đòi hỏi văn thư 

cơ quan phải liên tục cập nhật, học hỏi 
để sử dụng thành thạo các kỹ năng công 
nghệ. Trong công tác tham mưu tổng 
hợp, phải tham mưu Lãnh đạo Sở hoàn 
thiện toàn bộ Quy định, quy chế làm việc 
của cơ quan, nhằm phân định chức năng, 
nhiệm vụ, phân công hợp lý nhiệm vụ để 
đảm bảo tương xứng giữa số lượng cán 
bộ với khối lượng công việc đồng thời siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, làm rõ 
trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu 
và phát huy vai trò của tập thể các đơn 
vị. Tham mưu kế hoạch hóa các nhiệm 
vụ trọng tâm của Sở theo định kỳ, làm 
cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc việc 
triển khai của các đơn vị; từ đó công khai, 
minh bạch, chính xác kết quả chấm điểm 
thi đua đánh giá, xếp loại hàng năm. 
Thực hiện tốt công tác đầu mối trong 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
thông qua việc thường xuyên nhắc nhở 
các đơn vị có trách nhiệm triển khai các 
nhiệm vụ được giao; tổng hợp các việc 
làm tốt, những việc chưa làm được đã bị 
trừ điểm, để có giải pháp kiến nghị quyết 
liệt tổng thể những việc phải nghiêm túc 
thực hiện. Tiếp cận những chủ trương, 
định hướng mới nhất của Đảng, Chính 
phủ, Bộ Tư pháp và tỉnh để tham mưu 
công tác quy hoạch và sử dụng CCVC 
một cách linh hoạt nhưng vẫn phải bảo 
đảm tính chuyên sâu nghiệp vụ; có quy 
hoạch lâu dài đối với đội ngũ cán bộ giữ 
chức danh nghề nghiệp, đồng thời, phải 
tính đến nguồn cung cấp cho những vị trí 
khuyết, thiếu,... Văn phòng phải là đơn vị 
gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, thi 
đua khen thưởng, quản lý CCVC; đồng 
thời tham mưu lãnh đạo Sở các giải pháp 
công nghệ trong chỉ đạo, điều hành, bắt 
nhịp tốt với tiến trình xây dựng chính 
quyền điện tử của tỉnh./.

ĐỖ THÚY VÂN
Văn phòng Sở
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Nghỉ hưu đã gần 2 chục năm nay, 
nhưng ông Hà Văn Hải - sinh năm 
1953, người dân tộc Cao Lan ở 

thôn Đồng Bích, xã Hùng Long, huyện 
Đoan Hùng luôn tích cực tham gia vào 
các hoạt động của thôn, của làng. Từng 
làm Phó chủ tịch Hội CCB xã, sau đó là 
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bích và hiện nay 
ông trở thành hòa giải viên có uy tín, được 
bà con kính trọng bởi lẽ từ việc làm, lời nói 
của ông đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng, 
anh em, hàng xóm không còn xích mích, 
cãi cọ, mâu thuẫn, góp phần đưa kinh tế 
gia đình của người dân trong thôn ngày 
càng phát triển, có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc.

Năm 1971 theo tiếng gọi thiêng liêng 
của Tổ quốc, ông Hải cũng như bao 
thanh niên trai tráng trong làng, trong 
xã lên đường nhập ngũ. Từng tham gia 

ở nhiều mặt trận, từ chiến dịch Hồ Chí 
Minh cho đến những nơi ác liệt nhất thời 
gian đó như: Thành cổ Quảng Trị, tham 
gia giải phóng Đà Nẵng, Long Thành,… 
Năm 1972 trong khi đang làm nhiệm vụ 
trinh sát ông đã vấp phải mìn của địch 
gây thương tích, mất 21% sức khỏe nên 
được chuyển về hậu cứ; sau đó được cử 
đi học trường Lục Quân 1 rồi ở lại trường 
công tác; đến năm 1994 ông xuất ngũ trở 
về địa phương. 

Được môi trường quân đội rèn luyện, 
với những kiến thức cơ bản của bản thân 
cộng với tính kiên trì, có trách nhiệm, 
trong suốt  thời gian tham gia công tác 
tại địa phương cũng như hiện nay, ông 
Hải đã tham gia hòa giải thành công hàng 
chục vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong khu 
dân cư.

Gần đây, trên địa bàn thôn Đồng 
Bích, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng 

VỚI CÔNG TÁC HÒA GIẢI
Ông Hà Văn Hải

Ông Hải thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật và xã hội để làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.
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xảy ra sự việc tranh chấp đất đai giữa 
2 mẹ con ruột là bà Phan Thị Chinh và 
anh Trần Văn Phong. Sự việc mới đầu 
tưởng rất đơn giản, nhưng khi mâu thuẫn 
gia đình đã lên đến đỉnh điểm, mẹ con 
không tự giải quyết được đã làm đơn đưa 
nhau lên xã để khiếu kiện. Chính  quyền 
địa phương đã nhiều lần cử cán bộ Tư 
pháp, Địa chính cùng Ban Công tác mặt 
trận thôn Đồng Bích đến hòa giải nhưng 
không thành. Bởi lẽ, mỗi thành viên trong 
gia đình bà Chinh đều có cái lý riêng, ai 
cũng cho ý kiến của mình là đúng, nên 
khi các đoàn thể đến hòa giải nếu không 
tìm hiểu kỹ lưỡng sự việc, tâm lý của từng 
người đã dẫn đến hiểu nhầm, thậm chí 
còn làm cho vấn đề thêm phức tạp. Khi 
được hỏi ông Hải cho chúng tôi biết: “Sự 
việc của gia đình bà Chinh, anh Phong đã 
được các ban ngành, đoàn thể của thôn, 
của xã đến hòa giải nhưng không thành, 
với vai trò là hòa giải viên, bản thân tôi đã 
đến gặp gỡ từng thành viên trong gia đình 
để tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện 
vọng của chính những người trong cuộc. 
Việc tranh chấp đất đai giữa hai mẹ con 
bà Chinh là do có sự can thiệp của chính 
những thành viên khác trong gia đình nên 
bà Chinh mới đòi lại phần đất đã chuyển 
nhượng cho anh Phong trước đấy, chứ 
thực chất bà cũng hiểu việc chuyển 
nhượng cho con là hợp tình, hợp lý. Khi 
đã hiểu rõ bản chất của vấn đề tôi mới từ 
từ phân tích cặn kẽ và thuyết phục mọi 
người tự giải quyết mâu thuẫn”. Ông Hải 
cho biết thêm: “Sau khi hòa giải, mẹ con 
bà Chinh đã trở lại cuộc sống vui vẻ, hòa 
thuận không còn mâu thuẫn, cãi cọ nhau 
như trước kia nữa”. Hay như việc mâu 
thuẫn giữa 2 vợ chồng anh N và chị T 
cùng trong thôn Đồng Bích, mâu thuẫn 
chỉ vì anh N hay đi chơi về muộn gây ra 
hiểu lầm dẫn đến cãi cọ, thậm chí chị T 
đã làm đơn ra toà đề nghị ly hôn. Bằng 
uy tín của bản thân cộng thêm những 
kinh nghiệm trong cuộc sống, ông Hải đã 
thuyết phục để chị T rút đơn ly hôn, vợ 
chồng tập trung lao động, phát triển kinh 

tế, ổn định cuộc sống gia đình. Bà Bùi Thị 
Chiên - người nhà anh N, chị T cho biết: 
“Mâu thuẫn của người nhà chúng tôi cũng 
không có gì to tát, nhưng gia đình khuyên 
ngăn thế nào cũng không được, vợ chú 
N cứ nhất quyết làm đơn ly hôn mãi đến 
khi ông Hải đến khuyên bảo, vợ chồng 
cô chú N mới bớt căng thẳng. Dân làng 
chúng tôi không chỉ coi ông Hải là người 
cha chú trong gia đình, mà còn coi như 
một ân nhân của mình”. 

Không chỉ có gia đình bà Chinh, 
vợ chồng anh N chị T mà ông Hải còn 
đứng ra tuyên truyền, hòa giải cho nhiều 
hộ khác trong thôn thực hiện đúng chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Để có được sự 
tín nhiệm của bà con, ông Hải luôn gương 
mẫu đi đầu trong công tác của làng và 
đặc biệt là luôn cố gắng làm kinh tế giỏi, 
vận động con cháu trong gia đình chăm 
chỉ làm ăn. Chính vì vậy, trong mắt bà 
con, ông không chỉ là người sống có tình 
có nghĩa mà còn hết lòng giúp đỡ bà con 
làm ăn phát triển kinh tế. Nhận xét về ông 
Hải, ông  Phạm Quang Hải - Phó Chủ 
tịch UBND xã Hùng Long cho biết: “Ông 
Hải là hòa giải viên và là người có uy tín 
của thôn Đồng Bích, những năm qua với 
vai trò, uy tín, trách nhiệm của bản thân, 
ông đã có những đóng góp vô cùng quan 
trọng trong việc vận động, tuyên truyền 
bà con nhân dân về đường lối chính sách 
của Đảng, Nhà nước, cũng như các cuộc 
vận động thi đua yêu nước, từ đó tăng 
cường khối đại đoàn kết của khu dân cư”. 

Với những đóng góp của bản thân 
ông Hải đã được các cấp chính quyền ghi 
nhận, nhưng có lẽ với ông niềm vui lớn 
nhất là nhận được sự tin yêu, tín nhiệm 
tuyệt đối từ bà con và được nhìn thấy thôn 
xóm mình ngày càng đầm ấm, phát triển hơn./.

NGUYỄN VIỆT TÙNG
Phòng Tư pháp huyện Đoan Hùng
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Sinh năm 1982 ở xã Hương Lung, 
huyện Cẩm Khê, năm 2003, chị Hạnh lên 
mảnh đất Tân Sơn theo đề án trí thức trẻ 
tình nguyện để tham gia phát triển nông 
thôn - miền núi. Sau 3 năm cống hiến, chị 
Hạnh không lựa chọn về quê làm việc mà 
quyết định lên vùng cao Tân Sơn công 
tác. Tại đây, chị đã không ngừng phấn 
đấu với khát vọng cống hiến sức trẻ, tài 
năng với mong muốn đóng góp cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo ở vùng đất khó. 

Chị Hạnh chia sẻ: Với trên 90% dân 
số là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ 
yếu là người Mường nên những ngày đầu 
về đây, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Bởi 
vậy, những lúc rảnh rỗi, tôi đã tự tìm tòi 
học thêm tiếng Mường và tìm hiểu về đời 
sống, phong tục tập quán của bà con để 
đáp ứng yêu cầu công việc. 

Là một trong những xã đặc biệt khó 
khăn của huyện Tân Sơn, trước kia, nhận 
thức của người dân nơi đây về các quy 
định của pháp luật còn hạn chế. Đặc biệt, 
những năm trước đây, khoảng 80% người 
dân trong xã đăng ký khai sinh quá hạn. 
Lúc này, công việc của cán bộ Tư pháp - 

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
hết lòng phục vụ nhân dân

Chị Hạnh tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục
đăng ký khai sinh.

“Tận tâm, trách 
nhiệm, hết lòng 
phục vụ nhân 
dân” - đó là những 
lời nhận xét chân 
thành mà bà con 
nhân dân xã Tân 
Sơn, huyện Tân 
Sơn dành cho chị 
Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh - Cán bộ Tư 
pháp - Hộ tịch xã.

Hộ tịch là phải tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân hoàn thiện các loại giấy tờ. Chị 
Hạnh đã không quản ngại khó khăn, vất 
vả, tới từng nhà để vận động bà con thay 
đổi nhận thức, thực hiện đúng quy định 
về khai sinh, khai tử, kết hôn,… 

14 năm gắn bó với nghề, chị Hạnh 
luôn nỗ lực trong công việc, đảm bảo các 
giấy tờ, thủ tục được giải quyết nhanh 
chóng, kịp thời. Có những lúc công việc 
nhiều, không muốn bà con phải chờ đợi, 
đi lại mất thời gian, chị Hạnh còn tranh 
thủ làm cả buổi tối để đáp ứng nhu cầu 
của người dân. Trong quá trình làm việc, 
chị luôn thân thiện, hòa nhã, vui vẻ nên 
được mọi người quý mến. Có việc gì cần 
hay chưa hiểu đều tìm đến chị để được 
tư vấn.

Là một công chức Tư pháp - Hộ tịch, 
chị Hạnh xác định công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, 
có vai trò hết sức quan trọng trong việc 
lãnh đạo, quản lý điều hành của chính 
quyền. Hằng năm, chị đều tham mưu 
lãnh đạo xã xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người dân trong xã. Nhờ đó, mà những 
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Dù bận rộn nhưng chị không lúc nào 
lơ là vai trò và trách nhiệm của một người 
mẹ trong gia đình. Chị luôn dành thời 
gian gần gũi, chỉ dạy con cái học hành 
với mong muốn các con trở thành những 
người có ích cho xã hội. Nhờ bàn tay 
chăm chút của chị mà 2 đứa con trai đều 
chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, 
giúp đỡ gia đình những lúc rảnh rỗi.

Với những nỗ lực cố gắng của bản 
thân, chị Hạnh đã nhiều lần được Sở Tư 
pháp, UBND huyện, UBND xã, tuyên 
dương, khen thưởng. Tuy nhiên, phần 
thưởng ý nghĩa nhất đối với chị Hạnh đó 
chính là được đem lại niềm vui cho người 
dân, được bà con tin yêu, quý mến. Đây 
chính là động lực quan trọng để chị tiếp 
tục gắn bó, nỗ lực với nghề Tư pháp - Hộ 
tịch tại mảnh đất vùng cao Tân Sơn này./.

năm gần đây nhận thức của bà con về 
chính sách pháp luật được nâng lên, nhất 
là tình trạng tảo hôn giảm đáng kể; góp 
phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn.

Công việc ngoài xã hội vất vả là thế, 
về nhà chị Hạnh lại là một người vợ đảm, 
một người mẹ hiền. Hết giờ làm việc, 
chị lại tranh thủ nuôi thêm đàn gà, trồng 
thêm luống rau, vài gốc cây ăn quả,… để 
cải thiện thu nhập cho gia đình. 

Ngoài giờ làm việc, chị Hạnh còn kết hợp chăn 
nuôi gà để cải thiện thu nhập cho gia đình.

Quang cảnh buổi đấu giá quyền sử dụng đất ở
tại Khu 5, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

(Ảnh: Giang Thành)

VÂN ANH
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật

 Sáu tháng đầu năm 2020, Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ  thực 
hiện đấu giá thành 28 hợp đồng, trong đó 
đấu giá quyền sử dụng đất 11 hợp đồng, 
tổng thu chênh lệch so với giá khởi điểm 
trên 68 tỷ đồng, tổng số thù lao dịch vụ 
đấu giá thu được trên 643 triệu đồng và 
nộp ngân sách theo quy định trên 64 triệu 
đồng. Trong đó, điểm đáng chú ý là Trung 
tâm đã áp dụng hình thức bỏ phiếu gián 
tiếp 01 vòng qua đường bưu điện tại một 
số phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở trên 
địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ. 
Đây là một hình thức mới, lần đầu tiên được 
áp dụng sau thời gian tạm dừng thực hiện 
đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ vì dịch Covid-19. Việc triển 
khai đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián 
tiếp đã thể hiện nhiều ưu điểm cần được 
nhân rộng và phát huy, như: An ninh trật tự 
được đảm bảo; khắc phục được tình trạng 
“Cò mồi”, thông đồng, dìm giá, giúp người 
dân có nhu cầu thực sự mua được tài sản, 
góp phần tạo niềm tin cho nhân dân, tạo sự 
công bằng, khách quan trong việc đấu giá 
đất trên địa bàn toàn tỉnh./.
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Theo quy định của Luật Hòa giải ở 
cơ sở, hòa giải viên có vai trò trung 
gian hướng dẫn, giúp đỡ các bên 

giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng 
con đường hòa giải. Trên thực tế, hòa giải 
dễ được chấp nhận vì kết quả hòa giải 
không có người thắng, kẻ thua; các tranh 
chấp, mâu thuẫn, xích mích, vi phạm 
pháp luật nhỏ được giải quyết nhanh gọn, 
không để bùng phát thành những vụ việc 
nghiêm trọng, mâu thuẫn được giải quyết 
tận gốc, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu 
nại đến cơ quan nhà nước, khiếu kiện 
vượt cấp. Phương thức giải quyết các 

tranh chấp, mâu thuẫn và xung đột thông 
qua con đường hòa giải đang trở thành xu 
thế trong xã hội hiện nay. 

Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, 
hàng năm Sở Tư pháp tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch, công văn 
chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, củng 
cố, kiện toàn tổ hòa giải, bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho hòa giải viên, hướng 
dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí hoạt 
động hòa giải ở cơ sở. Công tác tuyên 
truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở 
và các văn bản hướng dẫn thi hành được 
tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình 

KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI Ở 
CƠ SỞ KHI GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, TRANH CHẤP, VI PHẠM PHÁP LUẬT 

TRONG CỘNG ĐỒNG

Đưa pháp luật vào cuộc sống:

Hoạt động của Tổ hòa giải Khu 8, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì.
(Ảnh: Phòng Tư pháp thành phố Việt Trì)

VŨ THÀNH LÂM
Phó Giám đốc Sở Tư pháp
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thức đa dạng, phong phú; nhiều huyện, 
thành, thị thực hiện lồng ghép trong các 
chương trình, đề án về phổ biến giáo dục 
pháp luật.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 2.380 tổ 
hòa giải với 13.240 hòa giải viên, số hòa 
giải viên được bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 63%. 
Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải trên 
địa bàn tỉnh đã tiến hành tiếp nhận và 
hòa giải được hơn 3.500 vụ, việc, trong 
đó hòa giải thành đạt tỷ lệ trên 80%. Một 
số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành đạt 
trên 85% như các huyện Cẩm Khê, Đoan 
Hùng, Tân Sơn, Lâm Thao,...

Tuy nhiên, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
đôi khi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, 
thụ động, thậm chí hành chính hóa (hòa 
giải viên yêu cầu các bên phải có đơn đề 
nghị mới tiếp nhận và tiến hành hòa giải). 
Ở một số nơi, một số hòa giải viên còn 
thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng hòa giải, 
chưa thật sự tâm huyết, thiếu nhiệt tình, 
ngại va chạm; chưa chủ động tìm hiểu, 
cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật; 
vận dụng chưa hợp lý các quy định của 
pháp luật và quy định của hương ước, quy 
ước vào công tác hòa giải. 

Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội 
ngũ hòa giải viên tuy được kiện toàn 
thường xuyên, nhưng vẫn có nơi không 
có cơ cấu hòa giải viên nữ, hòa giải viên 
là người dân tộc.Trình độ hiểu biết pháp 
luật của đội ngũ hòa giải viên vẫn còn 
hạn chế (số hòa giải viên có trình độ 
chuyên môn luật chiếm khoảng 3,5%). 
Một số hòa giải viên chưa thường xuyên 
được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 
năng, nghiệp vụ cần thiết nên gặp khó 
khăn trong quá trình hòa giải, nhất là khi 
hệ thống văn bản pháp luật ngày càng 

nhiều và phức tạp. Trong một số trường 
hợp, hòa giải viên vẫn tiến hành hòa giải 
cả những vụ việc không thuộc phạm vi 
hòa giải cơ sở (những hành vi vi phạm 
pháp luật phải xử lý hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự). Một số hòa giải 
viên ở vùng sâu, vùng xa chủ yếu hòa giải 
theo kinh nghiệm hoặc luật tục. Số lượng 
hòa giải viên cao tuổi ở một số tổ hòa giải 
còn nhiều, tuy có thế mạnh là từng trải, 
nhiều kinh nghiệm nhưng lại hạn chế về 
sức khỏe, độ nhanh nhạy trong tiếp thu 
kiến thức mới, nhất là trong việc vận dụng 
ứng dụng công nghệ thông tin,… nên kết 
quả hòa giải đôi khi không đạt được như 
kỳ vọng. Việc  huy động các luật sư, luật 
gia, những người có trình độ học vấn, 
chuyên môn cao trên các lĩnh vực tham 
gia hoạt động hòa giải ở cơ sở chưa được 
nhiều; việc gắn kết hoạt động hòa giải ở 
cơ sở với hoạt động trợ giúp pháp lý, tư 
vấn pháp luật và các hoạt động bổ trợ tư 
pháp khác còn ít.

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 
ở một số nơi chưa nhận thức đầy đủ và 
toàn diện về vị trí, vai trò của công tác 
hòa giải ở cơ sở; chưa thường xuyên rà 
soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao 
chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Một số 
địa phương chưa phân định rõ ràng trách 
nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
với cơ quan tư pháp, coi công tác hòa giải 
là công việc của ngành Tư pháp nên chưa 
có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao hoạt 
động hòa giải ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công 
tác quản lý nhà nước về hòa giải từ cấp 
tỉnh đến cấp xã còn kiêm nhiệm nên vai 
trò tham mưu giúp UBND cùng cấp trong 
quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở chưa 
thực sự có chiều sâu.
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Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2014, quy định “Ngân sách 
trung ương chi bổ sung cho các địa 
phương chưa tự cân đối được ngân sách 
để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải 
ở cơ sở” không thực hiện được do vướng 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
năm 2015. Trên thực tế, kinh phí dành 
cho công tác hòa giải sở cơ sở còn khá 
hạn hẹp và chỉ được bố trí chung trong 
kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật nên 
chủ yếu phục vụ hoạt động tập huấn lồng 
ghép với các hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật chung. Nhiều địa phương 
chưa bố trí kinh phí hỗ trợ công tác bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực hòa giải viên, 
chưa có cơ chế động viên, khuyến khích, 
hỗ trợ kịp thời, thực chất, hiệu quả công 
tác hòa giải ở cơ sở, nhất là các địa bàn 
kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa, ngân sách xã còn eo hẹp, 
chủ yếu tập trung cho các chương trình 
trọng điểm, mục tiêu quốc gia,...

Hoạt động hòa giải ở cơ sở là hoạt 
động tự nguyện, không hưởng lương, 
không có phụ cấp, hòa giải viên giải 
quyết công việc bằng trách nhiệm và sự 
nhiệt tình của mình. Tổ hòa giải là tổ chức 
tự quản, hòa giải ở cơ sở là hoạt động 
vì cộng đồng, không phát sinh lợi nhuận 
nên chưa huy động được nhiều nguồn lực 
xã hội hỗ trợ.

Để tiếp tục đưa pháp luật vào cuộc 
sống, nâng cao chất lượng công tác hòa 
giải ở cơ sở, đề nghị Bộ Tư pháp tham 
mưu cho các cơ quan có thẩm quyền sửa 
quy định “Ngân sách trung ương chi bổ 
sung cho các địa phương chưa tự cân đối 
được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho 
công tác hòa giải ở cơ sở” (khoản 1, Điều 
6 Luật Hòa giải ở cơ sở) để thống nhất với 
quy định “Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách 

cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm” 
(khoản 4 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước 
năm 2015); phối hợp với Bộ Tài chính sửa 
đổi Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-
BTC-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở, do một số mức chi quy 
định ở Thông tư này hiện nay quá thấp 
không đáp ứng được yêu cầu của công 
tác hòa giải ở cơ sở.

Cấp ủy và chính quyền các cấp cần 
nhận thức đầy đủ và toàn diện về vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa 
giải ở cơ sở để xác định phương hướng, 
nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành 
động cụ thể trong chỉ đạo, củng cố, kiện 
toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức 
tư pháp - hộ tịch cấp xã tham mưu UBND 
cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 
nhất là việc bố trí kinh phí cho công tác 
hòa giải ở cơ sở trong phạm vi ngân sách 
địa phương. Chủ động phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận động viên nhân dân tích cực 
sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở như 
là biện pháp ưu tiên trong giải quyết tranh 
chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong 
cộng đồng, gắn kết công tác hòa giải ở cơ 
sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội của địa phương./.
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Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư 
pháp vinh dự là 1 trong 21 tập thể 
được tặng Bằng khen của BTV Tỉnh 

đoàn với những đóng góp, xây dựng tích 
cực trong Tháng Thanh niên năm 2020.

Kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-
26/3/2020), với chủ đề “Tuổi trẻ Sở Tư 
pháp tỉnh Phú Thọ tự hào tiến bước dưới 
cờ Đảng”, như một lời hiệu triệu và thôi 
thúc các các đoàn viên thanh niên trong 
Chi đoàn hưởng ứng mạnh mẽ các phong 
trào thi đua, lập nhiều thành tích chào 
mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt hướng tới 
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành 
lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-
28/8/2020). Niềm tự hào và ý thức trách 
nhiệm của Chi đoàn nói chung, các đoàn 
viên thanh niên nói riêng đều được thể 
hiện bằng việc bám sát sự lãnh, chỉ đạo 
của cấp trên; xây dựng chương trình, kế 
hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết 
thực, đã giúp Chi đoàn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao trong Tháng 
Thanh niên.

Tháng Thanh niên năm nay được 
Chi đoàn cơ quan Sở phát động ngay từ 
những ngày đầu tiên của Tháng ba. Số 
lượng đoàn viên khiêm tốn với 28 đoàn 
viên (Trong đó 87,5% là nữ, 12,5% đoàn 
viên nam), 100% các đoàn viên thanh 
niên đã phát huy tốt vai trò xung kích, 
tình nguyện, sức sáng tạo và trách nhiệm 
của tuổi trẻ cơ quan trong việc tham gia 
các hoạt động chăm sóc và bảo vệ tài 
nguyên môi trường, tiết kiệm năng lượng 
và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi đoàn 

Sở Tư pháp đã ra quân hưởng ứng hoạt 
động “Ngày chủ nhật xanh” vào 04 đợt, 
với các hoạt động: Dọn dẹp vệ sinh môi 
trường, cảnh quan, khuân viên trước và 
trong trụ sở cơ quan; không hút thuốc lá 
tại cơ quan; chăm sóc, cải tạo vườn hoa 
thanh niên, vệ sinh giữ gìn văn hóa công 
sở định kỳ; thực hiện phong trào “Chống 
rác thải nhựa”; đăng ký đảm nhận xây 
dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp với các 
công trình “Vườn hoa thanh niên”, “Góc 
làm việc xanh”; tuyên truyền, phổ biến 
cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 
giao thông”, “Đã uống rượu bia thì không 
lái xe”; tham gia thực hiện phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 một cách an toàn và 
hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Chi đoàn phát động 
chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện” 
với sự hỗ trợ của toàn bộ đoàn viên thanh 
niên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
tại phòng Công chứng số 01 tỉnh Phú Thọ 
và Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh, tham gia hướng dẫn, giải quyết thủ 
tục hành chính đạt hiệu quả cao. Trên 
20 hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp 
nhận và giải quyết, hơn 20 lượt công dân 
đã được giúp đỡ, tư vấn về các lĩnh vực lý 
lịch tư pháp, đấu giá, công chứng. Ngoài 
ra, Chi đoàn thực hiện công trình thanh 
niên “Cấp phát sách cho tủ sách pháp 
luật cấp xã trên địa bàn tỉnh” với 06 đầu 
sách trên tổng số 1.350 cuốn được cấp 
phát cho 225 tủ sách pháp luật cấp xã 
trên địa bàn tỉnh. Đóng góp một phần tích 

Điểm sáng
THÁNG THANH NIÊN NĂM 2020
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cực trong hoạt động chỉ đạo điều hành, 
giải quyết công việc chuyên môn của địa 
phương, đáp ứng được nhu cầu thông tin, 
nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao 
trình độ hiểu biết của cán bộ cơ sở và 
người dân địa phương. 

Một trong những điểm sáng của 
Tháng Thanh niên năm 2020 là việc đẩy 
mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên 
thanh niên. Những buổi tọa đàm, thảo 
luận, sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền 
thống vẻ vang của Đoàn và ý nghĩa của 
Tháng Thanh niên, với sự tham gia chỉ 
đạo của các đồng chí lãnh đạo Cấp ủy; 
vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng 
tham gia các Cuộc thi như: “Tìm hiểu 90 
năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam”; “Biển đảo Tổ quốc và truyền 
thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt 
Nam anh hùng”,... đã mang lại ý nghĩa 
thiết thực; góp phần giáo dục truyền 
thống, bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao bản 
lĩnh chính trị; tạo nguồn cổ vũ to lớn và 
động viên kịp thời cho đoàn viên thanh 
niên cơ quan tiếp tục cống hiến sức trẻ 
cho công cuộc đổi mới và phát triển.

Hơn nữa, một nhiệm vụ lớn mà Chi 

đoàn đã triển khai thực hiện tốt trong 
Tháng thanh niên chính là công trình 
thanh niên “Xử lý, cập nhật thông tin lý 
lịch tư pháp tồn đọng tại Sở Tư pháp”, với 
những ngày đầu triển khai kế hoạch đã 
có hơn 30.000 thông tin lý lịch tư pháp 
tồn đọng được xử lý, phân loại; đặc biệt, 
đã sắp xếp, lưu trữ trên 4.000 hồ sơ lý 
lịch tư pháp, tạo nền tảng bước đầu phấn 
đấu hoàn thành công trình thanh niên 
theo đúng Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 
16/3/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp.

Với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
vững chắc, lý luận vững vàng cùng với 
tinh thần tuổi trẻ năng động, sáng tạo 
không ngừng học hỏi và rèn luyện là điều 
kiện thuận lợi cho Chi đoàn triển khai, 
hưởng ứng mọi hoạt động từ Đoàn Khối 
các cơ quan tỉnh và Tỉnh đoàn Phú Thọ. 
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng không 
thể phủ nhận những đóng góp giá trị do 
Chi đoàn Sở Tư pháp đem lại. Bằng khen 
là một trong những hình thức ghi nhận, 
biểu dương tinh thần mà Chi đoàn xứng 
đáng được nhận trong Tháng Thanh niên 
năm 2020, hướng tới Chào mừng kỷ niệm 
75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp 
Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)./.

    

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệt tình tham gia hoạt đông “Ngày chủ nhật xanh” .
(Ảnh: Linh Chi)

DƯƠNG HẰNG
Văn phòng Sở
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Trong những năm qua, công tác Bổ trợ tư pháp (BTTP) đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch, hỗ trợ pháp lý của các tổ 
chức, cá nhân, góp phần quan trọng vào kết quả cải cách hành chính và phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước đối với hoạt động BTTP, Sở Tư pháp 
đã chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện 
các luật, đề án, nghị quyết của Chính 
phủ đối với hoạt động BTTP. Trong đó tập 
trung thực hiện có hiệu quả Quyết định 
số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
“Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức 
hành nghề công chứng đến năm 2020”; 
Đề án 258 của Chính phủ về “Đổi mới và 
nâng cao chất lượng công tác giám định 
tư pháp”; Chiến lược phát triển nghề luật 
sư đến năm 2020; Đề án “Phát triển và 
tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 
giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 
năm 2020”; Đề án “Phát triển đội ngũ 
luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 
từ năm 2010 đến năm 2020”; Đề án “Đổi 
mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai 
đoạn 2015-2020”,… 

Hỗ trợ các tổ chức BTTP tập huấn, tọa 
đàm, hướng dẫn nghiệp vụ theo chuyên 
đề; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra 
đối với từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, đặc 
biệt quan tâm tới những lĩnh vực phức tạp 
như đấu giá tài sản, công chứng, luật sư, 
giám định tư pháp,... tạo điều kiện cho 
các đơn vị đổi mới hoạt động, nâng cao 
năng lực, hiệu quả công việc chuyên môn 
theo từng lĩnh vực cụ thể. 

Công tác tổ chức và hoạt động đấu giá 
tài sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển 
biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin 
của nhân dân vào sự minh bạch trong 

Công Tác Bổ Trợ Tư Pháp Trên Địa Bàn 
Tỉnh Phú Thọ 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Đại hội toàn thể Công chứng viên lần thứ I,
nhiệm kỳ 2019-2021.

hoạt động đấu giá, đồng thời tăng thêm 
ngân sách để đầu tư xây dựng các công 
trình phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở 
Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 27/02/2019 ban hành Quy định về 
đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đến nay toàn 
tỉnh có tổng số 09 tổ chức hành nghề 
đấu giá và 19 đấu giá viên; hình thức đấu 
giá tài sản được đổi mới từ đấu giá trực 
tiếp sang đấu giá gián tiếp (hình thức bỏ 

phiếu gián tiếp 01 vòng qua đường bưu 
điện); tính riêng năm 2019, toàn tỉnh có 
258 hợp đồng đấu giá tài sản, trong đó đã 
tổ chức đấu giá thành 225 hợp đồng với 
tổng số tiền thu được trên 800 tỷ đồng, 
tăng trên 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm 
và tăng trên 4 tỷ đồng so với năm 2018, 
số tiền nộp thuế là  391 triệu đồng, riêng 
Trung tâm Đấu giá tài sản trực thuộc Sở 
Tư pháp đã tổ chức đấu giá thành 32 
cuộc đấu giá với số tiền thu được là 398 
tỷ đồng.
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Hoạt động hành nghề công chứng 
được Sở Tư pháp chú trọng tăng cường 
quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi 
cho đội ngũ công chứng viên và các tổ 
chức hành nghề công chứng hoạt động 
bình đẳng theo đúng quy định của Luật 
Công chứng năm 2014. Sở đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, 
cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ 
sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ; thành lập, quản lý các tổ chức 
hành nghề công chứng và đội ngũ công 
chứng viên theo đúng lộ trình quy hoạch 
của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh có 14 
tổ chức hành nghề công chứng và 30 
công chứng viên; tham mưu UBND tỉnh 
thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú 
Thọ và chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động 
thành lập Hội Công chứng tỉnh, tổ chức 
Đại hội toàn thể Công chứng viên lần 
thứ I, nhiệm kỳ 2019-2021. Bên cạnh đó, 
hoạt động thanh, kiểm tra các các tổ chức 
hành nghề công chứng cũng được Sở Tư 
pháp tăng cường. Thông qua kiểm tra, 
thanh tra đã phát hiện và chấn chỉnh, xử 
lý nhiều sai phạm trong hành nghề công 
chứng, xử phạt hành chính 01 Văn phòng 
công chứng 90 triệu đồng.

Thực hiện Luật Giám định tư pháp 
và Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động giám định tư pháp”, các 
cơ quan quản lý hoạt động giám định tư 
pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan 
trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm 
cho các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa 

của công tác giám định đối với hoạt động 
tố tụng, cải cách tư pháp. Hiện trên địa 
bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp 
công lập là Trung tâm Pháp y tỉnh (Sở 
Y tế), Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an 
tỉnh), 01 tổ chức giám định theo vụ việc 
(Trung tâm Giám định chất lượng xây 
dựng thuộc Sở Xây dựng) và 46 giám 
định viên theo vụ việc của các sở, ngành. 
Qua hoạt động giám định tư pháp đã góp 
phần quan trọng trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, tránh oan sai; là 
biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho bị cáo, người bị hại, 
các bên đương sự trong vụ án hình sự, 
dân sự, hành chính. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác BTTP trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
một số khó khăn, hạn chế như: Việc thực 
hiện xã hội hóa hoạt động BTTP còn gặp 
nhiều khó khăn; chất lượng hoạt động của 
một số các tổ chức hành nghề luật sư, 
giám định tư pháp, công chứng, đấu giá 
tài sản, chưa đồng đều; luật sư tham gia 
vào các dự án đầu tư, cải thiện môi trường 
kinh doanh thương mại chưa nhiều, nhất 
là những hoạt động thương mại có yếu 
tố nước ngoài; hoạt động công chứng, 
đấu giá tài sản vẫn còn xảy ra hiện tượng 
cạnh tranh không lành mạnh. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động 
BTTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 
Sở Tư pháp cần tiếp tục tham mưu UBND 
tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 
49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược 
cải cách tư pháp đến năm 2020, nhất là 
các nội dung về vấn đề BTTP; tiếp tục 
đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tham 
mưu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện 
cơ chế chính sách liên quan đến hoạt 
động BTTP; tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt 
động BTTP; đồng thời tập trung nâng cao 
chất lượng, xây dựng đội ngũ làm công 
tác BTTP theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại./.

Quang cảnh buổi đấu giá quyền sử dụng đất 
tại Khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ ngày 22/5/2020.

ĐỒNG TRUNG DŨNG
Thanh tra Sở
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Trong suốt chặng đường đã qua, 
Sở Tư pháp Phú Thọ luôn bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành, 

thông qua các hoạt động chuyên môn 
trong các lĩnh vực xây dựng và thi hành 
pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
phổ biển, giáo dục pháp luật; hành chính 
- bổ trợ tư pháp,...  

Đặc biệt là công tác tư vấn pháp luật 
của Sở Tư pháp ngày càng chủ động 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành 
Tư pháp, công tác tư vấn pháp luật luôn 
được nhấn mạnh và xác định là trọng 
trách quan trọng gắn với việc thực hiện 
chức năng nhiệm vụ của ngành. Trên 
thực tế, để các hoạt động của đời sống 
kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội của 
tỉnh phát triển ổn định, đổi mới và hội 
nhập; UBND tỉnh cần có phương án tối 
ưu nhất để giải quyết những vướng mắc 
mang tính pháp lý nhằm đảm bảo quản lý 
thống nhất, toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Trong quá trình 
triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu 
UBND tỉnh giải quyết các vấn đề pháp lý, 
dù ở vai trò là cơ quan chủ trì hay phối 
hợp, Sở Tư pháp luôn nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đề xuất kịp thời phương án 
giải quyết đối với các vấn đề pháp lý còn 
vướng mắc.

Với công tác tư vấn pháp luật, để xác 
định được vấn đề pháp lý phát sinh và có  
hướng giải quyết cụ thể thì việc tư vấn 
pháp luật không chỉ đơn thuần là việc 
chuyển tải nội dung của một điều luật, 

một văn bản pháp luật, hoặc cung cấp 
thông tin về những quy định pháp luật có 
liên quan mà còn là việc đưa ra giải đáp 
pháp lý cho một tình huống cụ thể, phù 
hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và các điều ước, pháp luật 
quốc tế gắn với việc đảm bảo quyền, lợi 
ích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng liên quan.

Ngành Tư pháp đã tham mưu UBND 
tỉnh giải quyết các vấn đề pháp lý trong 
các lĩnh vực như: Đất đai, đầu tư, tài chính, 
thuế,… Nội dung tư vấn có liên quan trực 
tiếp đến các vụ việc về giải quyết đơn thư 
khiếu nại của công dân; tháo gỡ vướng 
mắc trong công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; 
vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu 
tư, chuyển nhượng dự án đầu tư; đàm 
phán, ký kết hợp đồng giữa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để 
thực hiện dự án,… Để đảm bảo thực hiện 
đúng trình tự và thủ tục trong từng vụ việc 
phát sinh đối với từng ngành, lĩnh vực và 
các cấp đều có sự điều chỉnh của luật 
chung và luật chuyên ngành. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy hiện nay có sự thiếu đồng 
bộ, không thống nhất giữa các quy định 
của pháp luật điều chỉnh cùng một vấn 
đề; các quy định của pháp luật chưa dự 
liệu được các tình huống phát sinh trên 
thực tế, do đó, trong quá trình áp dụng 
các quy định của pháp luật hoặc các vụ 
việc phát sinh gây ra những khó khăn 
trong quá trình quản lý các hoạt động của 
cơ quan quản lý Nhà nước. Từ những yêu 
cầu đó, đòi hỏi ngành Tư pháp phải tham 
mưu cho các cấp chính quyền giải quyết 
vướng mắc một cách triệt để và mang lại 
hiệu quả cao. Việc tháo gỡ những vướng 

TRỌNG TRÁCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRONG THAM MƯU 
UBND TỈNH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Tư vấn pháp luật

(Xem tiếp trang 41)
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Sau 10 năm triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển nghề luật sư 
đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ, tổ chức và hoạt động của các tổ 
chức hành nghề luật sư và đội ngũ luật sư 
tăng cả về số lượng và chất lượng, số vụ 
việc luật sư tham gia bào chữa ngày càng 
tăng, chất lượng chuyên môn bào chữa 
ngày càng được đảm bảo, được các cơ 
quan tiến hành tố tụng, tổ chức và người 
dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng. 

Xác định việc triển khai thực hiện 
Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 
05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư 
đến năm 2020 là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức 
của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân về vị trí, vai trò của luật sư 

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

10 Năm

Đại hội Luật sư tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2020.

trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh, từ năm 2011 đến nay, UBND 
tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến 
lược và thường xuyên chỉ đạo thực hiện 
nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển nghề 
luật sư, đã cấp 243m2 đất cho Đoàn Luật 
sư tỉnh làm trụ sở hoạt động, hỗ trợ kinh 
phí hoạt động hàng năm; rà soát và chuẩn 
hoá các quy trình, thủ tục hành chính liên 
quan đăng ký hoạt động, hành nghề luật 
sư Việt Nam và nước ngoài; tổ chức nhiều 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 400 lượt 
luật sư của tỉnh và gần 300 luật sư của 
khu vực Tây Bắc; nhất là năm 2018 đã tổ 
chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm 
kỳ 2018-2023,… Sở Tư pháp đã tổ chức 
kiểm tra 26 lượt tổ chức hành nghề luật 
sư và 05 luật sư hành nghề theo tư cách 
cá nhân; thanh tra chuyên ngành 06 tổ 
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chức hành nghề luật sư; phối hợp với 
Đoàn Luật sư tỉnh giải quyết xong 12 đơn 
đề nghị, 01 đơn khiếu nại có liên quan 
đến luật sư.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của 
UBND tỉnh, của Sở Tư pháp, các tổ chức 
hành nghề luật sư đã chủ động phát huy 
vai trò, trách nhiệm tự quản của mình. 
Trong 10 năm qua, nghề luật sư đã đạt 
nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện tính 
chuyên nghiệp hơn trong hành nghề. Đó 
là, số lượng luật sư và tổ chức hành nghề 
luật sư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng 
dần qua các năm, đến nay đã có 15 tổ 
chức hành nghề luật sư (tăng 14 tổ chức 
so với năm 2010) và 04 chi nhánh đăng 
ký hành nghề tại tỉnh Phú Thọ; đội ngũ 
luật sư hiện có 60 luật sư đăng ký hành 
nghề và tham gia Đoàn Luật sư tỉnh (tăng 
20 luật sư so với năm 2010), đa số các 
luật sư đều có phẩm chất đạo đức tốt, có 
ý thức học hỏi, nâng cao kiến thức, trau 
dồi kỹ năng nghề nghiệp và có tinh thần 
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. 

Tính chuyên nghiệp trong hoạt động 
hành nghề luật sư được thể hiện rõ nét 
trong việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp 
luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch 
vụ pháp lý khác. Đội ngũ luật sư đã tham 
gia 6.213/17.825 vụ án hình sự, dân sự 
và kinh tế, chiếm khoảng 1/3 số lượng vụ 
việc; tư vấn pháp luật cho trên 6 nghìn 
lượt doanh nghiệp, người dân, trong đó 
có một số vụ án lớn trên địa bàn tỉnh có 
luật sư tham gia với tư cách là luật sư chỉ 
định hoặc theo diện trợ giúp pháp lý, các 
luật sư đã nỗ lực tư vấn pháp luật cho 
khách hàng, đồng thời đưa ra quan điểm 
bào chữa phù hợp, được các cơ quan 
tham gia tố tụng đánh giá cao. 

Ngoài các lĩnh vực mang tính thường 
xuyên như hình sự, dân sự, lao động, hôn 
nhân gia đình, các luật sư đã mở rộng tư 
vấn pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, 
đầu tư, thương mại, đóng góp quan trọng 
trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của người dân, đồng thời hỗ trợ về mặt 
pháp lý cho các doanh nghiệp và doanh 
nhân, góp phần tạo lập môi trường pháp 
lý thuận lợi và tin cậy cho việc thu hút đầu 
tư, kinh doanh và thương mại. Rất nhiều 
luật sư đã tích cực phối hợp với Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ 
và các Trợ giúp viên pháp lý tham gia các 
hoạt động tư vấn pháp luật và thực hiện 
trợ giúp pháp lý miễn phí. Hiện nay, có 
10 luật sư đăng ký tham gia làm luật sư 
thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm 
trợ giúp pháp lý và đã tiến hành tư vấn 
pháp luật miễn phí trên 1.000 vụ việc, 
trợ giúp pháp lý và tham gia tố tụng 851 
vụ việc cho người nghèo, các đối tượng 
chính sách khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được 
trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát 
triển nghề luật sư đến năm 2020, công 
tác luật sư trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 
một số khó khăn, hạn chế nhất định, như: 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
hành nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp của 
một số luật sư chưa đáp ứng với yêu cầu, 
chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò bảo 
vệ công lý, bảo vệ và làm đúng pháp luật 
của mình; công tác tuyên truyền về hoạt 
động của Đoàn Luật sư chưa sâu rộng, tỷ 
lệ người dân biết và tự nguyện sử dụng 
dịch vụ luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho mình trong các vụ án hoặc 
tư vấn pháp lý chưa cao; cơ sở vật chất, 
điều kiện phương tiện, kinh phí hoạt động 
của Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ còn nhiều 
khó khăn;...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược 
phát triển nghề luật sư trong thời gian tới, 
các tổ chức luật sư và đội ngũ luật sư cần 
tiếp tục phát huy tốt vai trò tự chủ, không 
ngừng nâng cao chất lượng tổ chức và 
hoạt động nghề luật sư, phát triển đội ngũ 
luật sư trẻ, có trình độ chuyên môn và 
trình độ ngoại ngữ để thực hiện tốt hội 
nhập kinh tế quốc tế; chủ động phối hợp 
với các cơ quan liên quan kịp thời tham 

Tư vấn pháp luật...
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mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và Liên đoàn Luật sư Việt Nam các giải 
pháp, chính sách phù hợp với tình hình 
của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến Luật Luật sư và các quy định pháp 
luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức 
của nhân dân, để công dân chủ động 

mắc trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan là điều rất quan trọng để 
giải quyết vụ việc một cách “Thấu tình, đạt lý” hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của các bên dựa trên nguyên tắc và quy định của pháp luật đảm 
bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

Số vụ việc tư vấn pháp luật do Sở tham mưu UBND tỉnh ngày càng nhiều, 
tính phức tạp của vụ việc ngày càng tăng. Nhiều vụ việc kéo dài được giải quyết 
dứt điểm như: Việc thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng hai 
bên đường Nguyễn Tất Thành; vụ việc về Hợp đồng dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt 
phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh;...  

 Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành những văn bản chỉ 
đạo có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, 
đồng thời là cơ sở để các sở, ngành tham mưu xây dựng chính sách pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, bồi thường giải phóng mặt bằng,… trên địa 
bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc 
triển khai nhiệm vụ tư vấn đôi khi còn chưa thực sự chặt chẽ. Có những vụ việc liên 
quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải tuân thủ đúng 
trình tự, thủ tục song Sở Tư pháp không tiếp cận được hồ sơ một cách đầy đủ đã 
gây khó khăn trong quá trình nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo tại một số luật, nghị định, thông 
tư,… gây khó khăn trong việc xác định cụ thể nội dung và phương án đúng theo quy 
định của pháp luật. Mặt khác, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng pháp 
luật dự liệu chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng.

Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tư vấn pháp luật chưa có kiến thức chuyên sâu 
về tất cả các ngành, lĩnh vực,... Do vậy, chất lượng công tác tham mưu trong một số 
việc, nhất là vụ việc phức tạp, nhạy cảm chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

Để phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, 
Ngành tư pháp sẽ luôn chủ động trong việc tư vấn pháp luật, nhất là các vấn đề liên 
quan đến người dân và doanh nghiệp, tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bền vững và ổn định./.

liên hệ với các tổ chức hành nghề luật sư 
trong trợ giúp, tư vấn và tham gia tố tụng 
để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình./.

Tư vấn pháp luật...
(Tiếp theo trang 38)

THU HÀ
Phòng Văn bản quy phạm pháp luật

TRUNG DŨNG
Thanh tra Sở
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Trên bức tường mảnh chai

Dây bầu xanh thanh thản.

Mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch?

Dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa.

 

Mảnh chai tua tủa. Dây lan óng mềm

Mảnh chai nhọn hoắt. Hoa cười hồn nhiên. 

Đom đóm bay qua bức tường mảnh chai

Gặp dây bầu bật lên thành đốm lửa.

 

Thơ TRẦN THỊ NƯƠNG

Đàn chim bay qua bức tường mảnh chai

Gặp dây bầu hát lên thành cung bậc. 

Mặt trời đi qua,... Bức tường mảnh chai

Trổ những nụ trắng ngần

Hoá thành dây ánh sáng,...

 

Trên bức tường

Mảnh chai cứa vào không gian,...

Dây bầu

ung dung

trĩu quả,...

Sinh năm 1953 tại xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; hiện làm 
báo và viết văn tại Hà Nội, đã có nhiều giải thưởng văn học ở trung ương và 
địa phương,… Bản tin Tư pháp Phú Thọ trân trọng giới thiệu một số bài trong 
tập thơ Bức tường mảnh chai của chị.
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Khi có anh em thấy mình giàu có
Đời trong lên không một vướng tâm gì
Ngày cân lại dẫu còn bao xô lệch
Câu thơ nào văng vẳng sáo Trương Chi,...
 
Khi có anh biển lại sóng điều gì
Cỏ non lại cả chân trời tươi mới
Cái thất thiện lụi tàn cùng bóng tối
Mặt trời Người toả sáng cánh đồng em,...
 
Khi có anh. Thêm một cuộc đời
Em được sống với nghĩa NGƯỜI thực nhất
Không tiếng thú gầm
Không mùa băng tuyết
Ngày nối ngày chín đỏ những niềm vui.
 

 
Nào ai hẹn ước gì đâu
Trời xui đất khiến thương nhau thôi mà.
 
Chập chờn gần ít nhiều xa
Hồn chưa đắm đuối sương tà tà bay.
 
Hạt thơm tứa nắng ngày gầy
Em như sợi chỉ khâu đầy nỗi đau.
 
Anh như con sóng nhiệm mầu
Khi xô trắng đá khi dầu dầu xanh.
 
Không anh ngày nhạt nắng hanh
Có anh như lưới bủa quanh cánh cò.
 
Ngày qua còn lại vần thơ
Tình yêu - Mật đắng ru bờ thời gian.

 THÊM MỘT CUỘC ĐỜI

Ru bờ
  Thời Gian



Tiếp nối hành trình 38 năm, tự hào lưu giữ, phát triển 
những giá trị truyền thống của ngành Tư pháp tỉnh 
Phú Thọ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Tư pháp Việt Nam

Ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ trong xây dựng và phát 
triển của ngành Tư pháp Việt Nam

Những thành tích thi đua, khen thưởng và một số hình 
ảnh trong 38 năm xây dựng và phát triển của ngành 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ (26/4/1982-26/4/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp lãnh đạo thành công Đại hội 
Đảng bộ Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nữ Giám đốc Sở tâm huyết với ngành Tư pháp

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ: 
Địa chỉ “Vàng” của những đối tượng yếu thế

Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao nhận Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Phong trào thi đua 
“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông 
thôn mới” giai đoạn 2012-2020

Văn phòng Công chứng Âu Cơ: Lấy quy tắc đạo đức 
hành nghề công chứng là “Kim chỉ nam” trong hoạt động 

Tản văn: Tâm sự của người làm công tác văn phòng

Ông Hà Văn Hải với công tác hòa giải

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch hết lòng phục vụ nhân dân

Khuyến khích người dân sử dụng phương thức hòa 
giải ở cơ sở khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi 
phạm pháp luật trong cộng đồng

Điểm sáng Tháng Thanh niên năm 2020

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tư vấn pháp luật - trọng trách của ngành Tư pháp 
trong tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề 
pháp lý

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trang thơ

Bản tin 
TƯ PHÁP PHÚ THỌ

Số 02 - 2020

Chịu trách nhiệm xuất bản
TRẦN THỊ NHUNG

Giám đốc Sở Tư pháp

Chịu trách nhiệm bản thảo
VŨ THÀNH LÂM

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ban biên tập
NGÔ THỊ HƯƠNG XUYẾN,                                                                         

HÀ THỊ NHƯ QUỲNH,                                                            
PHÙNG THỊ VÂN ANH, PHẠM LINH CHI

Trang thông tin điện tử:
www.sotuphap.phutho.gov.vn

Trình bày
MAI HẰNG - Công ty CP in Phú Thọ

Trị sự và sửa bản in
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật - Sở Tư pháp Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân 

Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3843 417

Email: phobienphapluatstppt@gmail.com

In 1.000 cuốn khổ 19x27cm.
Tại Công ty CP In Phú Thọ.

Giấy phép xuất bản số: 03/GP-STTTT. 
Do Sở Thông tin và Truyền thông

cấp ngày 03/01/2020.
 In xong và nộp lưu chiểu tháng 07/2020.

Ảnh bìa 1:  Quang cảnh trụ sở cơ quan Sở Tư 
pháp tỉnh Phú Thọ hiện nay. 

(Ảnh: Đỗ Thành)
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42



(Ảnh trong trang: Quang Bằng)

TẬP THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

Thanh tra Sở.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Phòng Công chứng số 1
tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Phú Thọ.

Phòng Công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ.



(Ảnh trong trang: Linh Chi)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
chụp ảnh với Ban Chấp hành khóa mới.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất.


