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  Số:         /UBND-TP                           Cao Lộc, ngày         tháng  12 năm 2020 

   Về việc đôn đốc khắc phục 

sau kiểm tra công tác tư pháp 
 

 

  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

huyện về triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc; Kế 

hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2020 về kiểm tra xây dựng, ban hành, rà 

soát văn bản QPPL; phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật năm 2020. UBND huyện Cao Lộc đã 

thành lập đoàn, Tổ chức kiểm tra đối với 10 xã, thị trấn (Thị trấn Cao Lộc, Đồng 

Đăng, Hợp Thành, Tân Thành, Tân Liên, Thanh Lòa, Hòa Cư, Xuân Long, Yên 

Trach, Thạch Đạn). 

 Sau kiểm tra UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Thông báo số 237/TB-

UBND ngày 18/8/2020 về Kết quả kiểm tra công tác tư pháp, xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật,hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật. Để tích cực khắc phục những hạn chế, yếu kém đã 

được nêu tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 18/8/2020. UBND huyện yêu 

cầu Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Phòng Tư pháp 

UBND huyện giao Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu và giúp UBND 

huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch 

cấp xã; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đối với lãnh đạo UBND 

các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác 

tư pháp ở cơ sở. Giúp UBND huyện trong việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện có sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nghiêm túc 

khắc phục những hạn chế, yếu kém.  

2. UBND các xã, thị trấn 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã được kiểm tra cần kịp thời chấn 

chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn 

kiểm tra đã nêu để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hộ tịch, về 

chứng thực và một số nhiệm vụ khác. 

Đối với UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra cần chủ động học tập, cập nhật 

kiến thức pháp luật để tham mưu và thực hiện tốt công tác tư pháp của cấp mình. 
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Có những việc chuyên môn thuộc lĩnh vực tư pháp mà chưa nắm bắt được cần 

báo cáo và xin ý kiến UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch và các công chức có liên quan của cấp 

mình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp và báo kết quả theo nội 

dung trong báo cáo công tác tư pháp chính thức năm 2020./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH 
 - Sở Tư pháp (B/cáo);                                                                                    

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT, TP.                                                                              

  

 

                                                                                                     

                                                                                      Nguyễn Duy Anh 
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