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THÔNG BÁO 
Kết quả công tác thi đua lĩnh vực Tư pháp quý 2/2019 

 
 Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-TP ngày 02/01/2019 về triển khai thực hiện 

nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thành phố phê 
duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác Tư pháp của UBND xã, phường, Phòng Tư pháp thông báo kết 
quả công tác thi đua lĩnh vực Tư pháp quý 2/2019 như sau: 

1. Thành phần không tham dự cuộc họp gồm 

           Công chức Tư pháp – Hộ tịch: xã Tam Ngọc, phường An Mỹ; phường Hòa 

Thuận; phường An Sơn; xã Tam Thăng (vắng có báo cáo). 

  Công chức Tư pháp – hộ tịch: xã Tam Phú, phường Trường Xuân; Công 
chức Tư pháp phụ trách chứng thực xã  Tam Thăng (vắng không báo cáo lý do).   

 2. Kết quả thi đua 

Stt Đơn vị Tổng 

điểm 

Thứ 

hạng 

Ưu điểm và hạn chế 

01 An Mỹ 103,5 1 Ưu điểm: Có tổ chức tuyên truyền các 
văn bản luật mới tại phường, có tập 

huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, có báo 
cáo đầy đủ, có nộp chứng tử, có viết 1 
tin… 

Hạn chế: Không tham gia cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật do thành phố 

tổ chức. 

02 Hòa Thuận 102,75 2 Ưu điểm: Có tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, có phối hợp tổ chức tư 

vấn thủ tục hành chính, tham gia sôi nổi 
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 

do thành phố tổ chức, viết nhiều tin bài. 

Hạn chế: Một số báo cáo còn trễ. 

03 Tam Thanh 102,5 3 Ưu điểm: Có tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, có phối hợp tổ chức tư 
vấn thủ tục hành chính, có báo cáo, có 
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nộp chứng tử, viết tin. 

Hạn chế: Không tham gia cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật do thành phố 

tổ chức. 

04 Tân Thạnh 102,25 4 Ưu điểm: Có tổ chức tập huấn nghiệp   
vụ hòa giải ở cơ sở, có báo cáo, có nộp 

chứng tử, có viết tin. 

Hạn chế: Triển khai công tác tuyên 

truyền còn chậm... 

05 An Xuân 101 5 Ưu điểm: Có tổ chức hội nghị tuyên 
truyền; có nộp chứng tử, có viết tin. 

Hạn chế: Một số báo cáo trễ hạn, tham 
gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 

luật do thành phố tổ chức còn hạn chế. 

06 An Sơn 100,75 6 Ưu điểm: Có tổ chức tập huấn nghiệp 
vụ hòa giải ở cơ sở, có báo cáo, có nộp 

chứng tử, viết tin. 

Hạn chế: Chưa chủ động tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền; một số báo cáo 
trễ, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu pháp luật do thành phố tổ chức còn 
hạn chế. 

07 Phước Hòa 100,75 6 Ưu điểm: Có tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, có tập huấn nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở, có nộp chứng tử, tham gia 

sôi nổi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 
luật do thành phố tổ chức, viết nhiều tin 
bài. 

Hạn chế: Một số báo cáo trễ hạn hoặc 
không báo cáo. 

08 Hòa Hương 99 8 Ưu điểm: Có tổ chức tập huấn nghiệp 
vụ hòa giải ở cơ sở, có báo cáo, có nộp 
chứng tử, viết tin. 

Hạn chế: Một số báo cáo trễ hạn hoặc 
không báo cáo, tham gia cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu pháp luật do thành phố 
tổ chức còn hạn chế. 
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09 Trường Xuân  96,5 9 Ưu điểm: Có tổ chức đối thoại chính 

sách pháp luật với nhân dân, có nộp 
chứng tử, có viết tin. 

Hạn chế: Chậm triển khai thực hiện các 
hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch 

đề ra; thiếu nhiều báo cáo, tham gia 
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 

do thành phố tổ chức còn hạn chế. 

10 Tam Thăng 94,25 10 Ưu điểm: Có tập huấn nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở, có báo cáo. 

Hạn chế: Nhiều báo cáo trễ hoặc không 
báo cáo, không tham dự tập huấn, chưa 

nộp chứng tử, tham gia cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật do thành phố 
tổ chức còn hạn chế. 

11 Tam Ngọc 94 11 Ưu điểm: Có tổ chức tuyên truyền pháp 
luật cho đoàn viên thanh niên; có viết 1 

tin. 

Hạn chế: Còn chậm triển khai các 
nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

12 Tam Phú  85,25 12 Ưu điểm: Có phối hợp với phòng tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền theo đề 
án của tỉnh; có tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ hòa giải ở cơ sở, có thực hiện 1 số 
báo cáo, có nộp chứng tử. 

Hạn chế: Nhiều báo cáo ban hành trễ 
hoặc không báo cáo; tham gia cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu pháp luật do thành 
phố tổ chức còn hạn chế. 

13 An Phú 77,75 13 Ưu điểm: Có tổ chức hội thi tìm hiểu 

pháp luật, có một số báo cáo. 

Hạn chế: Nhiều báo cáo trễ hoặc không 

báo cáo, chậm triển khai thực hiện các 
hoạt động tuyên truyền; nộp chậm cơ sở 

dữ liệu sao lưu hộ tịch; chưa nộp thông 
tin chứng tử năm 2018 và quý 2/2019, 

chưa nộp sổ hộ tịch từ 2016-2018; tham 
gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 

luật do thành phố tổ chức còn hạn chế. 
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2. Đề xuất, kiến nghị 

Để triển khai kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019, 

Phòng Tư pháp kính đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phát huy những ưu 
điểm và tổ chức khắc phục các hạn chế đã nêu ở trên, trong đó cần tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai công tác Tư pháp  (kế hoạch hằng 
năm và kế hoạch đột xuất thực hiện nhiệm vụ), trường hợp chưa ban hành thì khẩn 

trương ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch đã ban hành; Tập trung triển 

khai và nghiêm túc đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tập huấn 
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

- Thực hiện tư vấn thủ tục hành chính cho người dân. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội. 

- Tiếp tục đôn đốc thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính. 

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Hộ tịch như: Ghi sổ, lưu trữ 

sổ hộ tịch, trao giấy chứng nhận kết hôn...Sử dụng phần mềm hộ tịch của Bộ Tư 
pháp từ ngày 01/8/2019. 

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chứng thực đảm bảo đúng quy định. 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tham gia đầy đủ 
các lớp tập huấn và các cuộc họp trực báo ngành. 

Trên đây là kết quả công tác thi đua Tư pháp quý 2/2019, Phòng Tư pháp 
thông báo để UBND xã, phường biết. Kính đề nghị UBND xã, phường quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo để công tác Tư pháp năm 2019 hoàn thành theo đúng kế hoạch đề 
ra./. 

(Đính kèm phụ lục chấm điểm thi đua quý 2/2019) 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tp (b/c); 
- Phòng Nội vụ; 
- Đảng ủy, UBND xã, phường; 
- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Sử 
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