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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/KH-STP Tuyên Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai  

công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 
 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020 

và triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác tư pháp năm 2020; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2021 và định 

hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Thảo luận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong 

các lĩnh vực công tác, tạo tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tư pháp năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tổng kết bám sát các nội dung công tác tư pháp trong Chương 

trình, kế hoạch năm 2020 đề ra. 

- Việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung hội nghị 

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác tư pháp năm 2020, triển 

khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 . 

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi 

đua năm 2021. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 18 tháng 01 năm 2021. 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng III, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chủ trì Hội nghị 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp. 

4. Thành phần mời dự, triệu tập Hội nghị:  

* Đại biểu dự kiến mời dự (58 người) 

(1) Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

(2) Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

(3) Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
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(4) Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;   

(5) Đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh;  

(6) Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang; 

(7) Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

(8) Đại diện Lãnh đạo các tổ chức giám định; 

(9) Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh. 

(10) Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 

(11) Đại diện Lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh; 

(12) Đại diện Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh 

(13) Công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

(14) Các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, kỷ 

niệm chương và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen về công tác lý lịch tư pháp. 

Cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương  

- Ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Ông Lương Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang; 

- Bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tuyên Quang; 

- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

Tuyên Quang; 

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích 10 

năm công tác lý lịch tư pháp (06 tập thể, 04 cá nhân) 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

- Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Tuyên Quang   

- Ông Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang. 

- Bà Hầu Thu Hiền, Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước can phạm, Phòng Hồ 

sơ, Công an tỉnh Tuyên Quang. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Cán sự Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Bà Hà Thị Nga, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án 

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(15) Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Pháp luật Việt Nam. 

* Đại biểu triệu tập (53 đại biểu) 

(1) Lãnh đạo Sở Tư pháp; 
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(2) Lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc và trực Sở Tư 

pháp;  

(3) Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.  

Tổng số: 111 đại biểu. 

5. Tài liệu Hội nghị 

a) Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác tư pháp năm 2020, triển 

khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 . 

b) Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi 

đua năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì chuẩn bị tài liệu Hội nghị tại 

điểm a, b khoản 5 Mục II Kế hoạch này và chuẩn bị về công tác Hội nghị:  

- Tham mưu xây dựng Tờ trình báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị; 

giấy mời và các văn bản khác để triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức hội nghị. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động báo 

cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp 

với Văn phòng Sở chủ trì chuẩn bị tài liệu Hội nghị; chủ trì/phối hợp với các đơn 

vị có liên quan chuẩn bị tham luận phát biểu tại Hội nghị. 

3. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức pháp chế các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị nội dung phát 

biểu của đơn vị, địa phương tại Hội nghị. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế 

độ tài chính hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Công chức pháp chế sở, ngành; 

- Trang tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. Gi. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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