
UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 

Số:         /TB-PTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
V/v phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chuyên viên, công chức biệt phái thuộc 

Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai. 

 
  

 Căn cứ Thông tư số: 07/2020/TT-BTP, ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

thành phố Lào Cai về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai; 

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 09/01/2023 của Phòng Tư pháp về thống nhất 

điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Tư pháp; 

Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, 

công chức biệt phái, cụ thể như sau: 

 I. Nguyên tắc điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

 - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, bảo đảm sự 

chỉ đạo điều hành thống nhất, thông suốt của Trưởng phòng đối với các lĩnh vực 

công tác của Phòng; 

- Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được 

giao; cấp trên không làm thay công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp dưới 

và cấp dưới không chuyển công việc thuộc chức năng, trách nhiệm của mình lên 

cấp trên hoặc cán bộ khác; 

- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của 

pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo của Trưởng phòng; 

- Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công 

việc. Khuyến khích tìm, đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ được giao. 

II. Phân công nhiệm vụ 

 1. Ông. Nguyễn Duy Tuyến - Trưởng phòng: 

- Chỉ đạo chung: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, toàn bộ hoạt 
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động của Phòng; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác 

Tư pháp ở cấp xã, phường. 

- Trực tiếp phụ trách công tác: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính; công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bồi thường Nhà nước; hộ tịch; 

chứng thực chữ ký người dịch; đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức và thi 

đua, khen thưởng; tài chính của phòng; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính, chuyển đổi số và công tác Tư pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

- Giữ mối quan hệ với lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo thành phố, các phòng, 

ban, ngành và UBND các xã phường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy và HĐND, UBND thành phố 

phân công. 

2. Bà. Đàm Thị Phượng - Phó Trưởng phòng  

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công; 

- Phụ trách công tác: Phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật, nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực bản sao; trợ 

giúp pháp lý; phòng chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác 

hộ tịch, chứng thực cho công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, phường. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức các Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách 

pháp luật với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023. 

- Trực tiếp chỉ đạo ban hành “Bản tin pháp luật” trước 10h00’ ngày thứ 2 

hàng tuần; tham mưu Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL ban hành văn bản định 

hướng nội dung tuyên truyền pháp luật tháng trước ngày 02 hàng tháng; đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Chương trình chuyên mục “Pháp luật và 

đời sống” và “Bản tin pháp luật” trên sóng phát thanh. 

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc chuyên viên xây dựng báo cáo tuần, tháng gửi 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố theo quy định. 

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thường xuyên cập nhật các tin, bài, văn bản 

QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và hoạt động của ngành Tư 

pháp lên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền 

điều hành, giải quyết công việc cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng. 

3. Ông. Nguyễn Công Tuấn - Chuyên viên 

- Trực tiếp thực hiện công tác: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chỉ số tuân 

thủ pháp luật (Chỉ số B1); công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
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thẩm định các hồ sơ cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính; bồi thường Nhà nước; công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn 

khác tham mưu giải quyết đơn theo quy định; phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Thu 

Hằng rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thành phố các văn bản tham gia tố tùng hành 

chính, tố dụng dân sự theo yêu cầu của Toà án nhân dân các cấp . 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công. 

 4. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên 

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Kế toán; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

tam mưu Chủ tịch UBND thành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và giải trình, 

tham gia tố tụng các vụ án theo yêu cầu của Tòa án gửi Tòa án theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy 

chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa 

phương do Bộ Tư pháp ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.  

- Tham mưu về công tác giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại xã Cốc San. 

 5. Ông. Cao Việt Hưng - Chuyên viên 

 - Tiếp nhận, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ của tổ chức, cá nhân; thực hiện các hồ 

sơ chứng thực chữ ký người dịch. 

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan; Công tác đánh giá, 

phân xếp loại cán bộ, công chức hàng tuần, tháng, quý, năm. 

- Tham mưu thực hiện công tác ISO; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi 

số của cơ quan; kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công. 

 6. Ông. Lê Thái Hoàng - Công chức biệt phái  

- Theo dõi, quản trị, biên tập, cập nhật, ban hành Bản tin pháp luật hàng 

tuần; Tập san pháp luật hàng tháng lên trang phổ biến giáo dục pháp luật thành phố 

Lào Cai. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi các báo cáo tuần, tháng, quý, năm. 

-  Tham mưu cho lãnh đạo về công tác Hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục 

pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.  

  7. Bà. Dương Thị Thủy Tiên - Chuyên viên 

 - Tổng hợp chính: Toàn bộ các văn bản đi, đến và các văn bản liên quan đến 

hoạt động của phòng. 
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 - Thực hiện công tác: hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý văn phòng phẩm 

của cơ quan. 

- Theo dõi quản lý tủ sách pháp luật; cập nhật các VBQPPL lên trang thông 

tin PBGDPL thành phố. 

- Tham mưu xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý, năm. 

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến, kiểm tra. rà 

soát, xử lý, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.  

 - Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-TP ngày 04/01/2022 của 

Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai) . 

 Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các lãnh đạo, công chức nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể TP; 
- UBND các xã, phường; 

- Cán bộ, công chức phòng Tư pháp; 

- Công chức TP-HT các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 
Nguyễn Duy Tuyến 
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