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CHỈ THỊ
Về việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ban Tư pháp các xã, phường, thị
trấn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ
Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của
các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác tư
pháp ở ñịa phương; ñược sự quan tâm của các cấp, các ngành, ñội ngũ cán bộ Tư
pháp cấp huyện, cấp xã ñã từng bước ñược củng cố và kiện toàn. Tuy nhiên, hiện nay
ñội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất
lượng, chức danh Tư pháp-Hộ tịch chuyên trách ở cấp xã chưa ổn ñịnh, một số cán bộ
chưa ñược ñào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn luật, cá biệt có xã còn phân
công cán bộ tư pháp-hộ tịch kiêm nhiệm một số công tác khác, ñã ảnh hưởng ñến
hiệu quả và chất lượng hoạt ñộng của công tác Tư pháp trên toàn tỉnh.
ðể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñặt ra trong tình hình mới, việc xây dựng ñội
ngũ cán bộ Tư pháp nói chung và ñội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã nói riêng
ñược chuyên môn hoá theo hướng phát triển nguồn nhân lực giai ñoạn 2007-2010 và
ñịnh hướng ñến năm 2015 mà Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy ñề ra là hết sức cần
thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn, chỉ ñạo nghiệp vụ, ñồng thời thường
xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và kịp thời có những biện pháp tháo gỡ những
vướng mắc trong hoạt ñộng công tác Tư pháp; thường xuyên tổ chức các lớp bồi
dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp, nhất là cán bộ
Tư pháp chuyên trách cơ sở ñương nhiệm.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiện toàn Phòng Tư
pháp và chỉ ñạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện
toàn Ban Tư pháp cấp xã, ở những ñịa phương nào chưa kiện toàn Ban Tư pháp thì
nhanh chóng kiện toàn lại ñể giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác
Tư pháp ñược giao. Ban Tư pháp gồm có Trưởng ban do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ñảm nhiệm, công chức Tư pháp-Hộ tịch làm ủy viên
chuyên trách và các thành viên khác thuộc các thành phần Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ
nữ, ðoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công an, ðịa chính làm ủy
viên kiêm nhiệm.

