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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 

   

 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 

27/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND; 

Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

Sau khi thảo luận trong tập thể lãnh đạo, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú 

Thọ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Lãnh đạo Sở, thực hiện kể từ 

ngày 06/12/2021 như sau: 

1. ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ NHUNG – GIÁM ĐỐC SỞ 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của Sở; chịu 

trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật 

về mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh theo quy định của pháp 

luật. 

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua 

khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản; ứng dụng khoa học và công nghệ 

thông tin; văn thư, lưu trữ; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Văn phòng. 

- Là chủ tài khoản cơ quan. 

- Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng Sở Tư pháp. 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các địa bàn: Thành phố Việt Trì, huyện Cẩm 

Khê, huyện Thanh Thủy. 

2. ĐỒNG CHÍ VŨ THÀNH LÂM – PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ 

được giao.  

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo 
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dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; quản trị các Trang TTĐT Sở Tư pháp, Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh. 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Phổ biến và Theo dõi thi 

hành pháp luật; Phòng Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2. 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Sở Tư pháp khi 

có yêu cầu và được Giám đốc phân công. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các địa bàn: Huyện Tam Nông, huyện Lâm 

Thao, huyện Phù Ninh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

3. ĐỒNG CHÍ ĐÀO MINH HẢI – PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ 

được giao.  

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo công tác thanh tra; tiếp dân; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp; bồi thường nhà nước; quốc tịch; hộ tịch; con nuôi; lý lịch tư pháp; 

chứng thực; công chứng; đấu giá tài sản; luật sư; giám định tư pháp; trợ giúp 

pháp lý; thừa phát lại; tư vấn pháp luật; trọng tài thương mại; hòa giải thương 

mại; quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; thi hành án dân sự, 

hành chính. 

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp; 

Thanh tra Sở; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Sở Tư pháp khi 

có yêu cầu và được Giám đốc phân công. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các địa bàn: Huyện Thanh Ba, huyện Hạ Hòa, 

huyện Đoan Hùng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

4. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KIÊN CƯỜNG – PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ 

được giao.  

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo công tác văn bản quy phạm pháp 

luật; tư vấn pháp lý; hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp; công tác 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Văn bản quy phạm pháp luật;  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Sở Tư pháp khi 

có yêu cầu và được Giám đốc phân công. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các địa bàn: Huyện Thanh Sơn, huyện Tân 

Sơn, huyện Yên Lập, thị xã Phú Thọ. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 08/TB-STP ngày 22/4/2019 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở. 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

biết, thuận tiện trong liên hệ và phối hợp công tác./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (B/c); 

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TH (V-85b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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