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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tư pháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý 
tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Sở Tư 
pháp ban hành Quy chế làm việc; 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất của Lãnh đạo Sở Tư pháp tại cuộc họp 
ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc phân công; quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở và 
các Phó Giám đốc Sở; nội dung công tác được phân công và trách nhiệm, 
quyền hạn của các Phó Giám đốc Sở 

1. Nguyên tắc phân công 

a) Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp theo 
quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn có liên quan. 

b) Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở, các Phó 
Giám đốc Sở theo quy định, đồng thời bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả 
và thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

c) Lãnh đạo Sở Tư pháp duy trì các cuộc họp theo Quy chế làm việc của 
Sở Tư pháp, trao đổi, hội ý (trực tiếp hoặc trực tuyến, điện thoại, zalo nhóm) đột 
xuất khi cần thiết để phối hợp xử lý công việc. 

2. Quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc 

a) Giám đốc Sở là thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh và là người đứng 
đầu Sở Tư pháp, lãnh đạo toàn diện công tác của Sở Tư pháp; chịu trách nhiệm 
trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về 
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ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp 
luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi tỉnh; thực hiện đầy đủ các 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất quản lý 
công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, 
quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. 

b) Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở trực 
tiếp chỉ đạo và xử lý thường xuyên, toàn bộ các công việc trong các lĩnh vực, 
đơn vị và địa bàn công tác được phân công. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở 
trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở.  

c) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Giám đốc Sở 
chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc 
thuộc các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn công tác được phân công, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về các quyết định của mình. Đối với 
những vấn đề quan trọng, phức tạp thì trước khi xử lý phải báo cáo xin ý kiến 
Giám đốc Sở. 

d) Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn 
vị, địa bàn do Phó Giám đốc Sở khác phụ trách thì các Phó Giám đốc Sở chủ 
động phối hợp với nhau để cùng trao đổi, giải quyết. Trường hợp các Phó Giám 
đốc Sở có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực, đơn vị, địa bàn do 
Giám đốc trực tiếp phụ trách thì Phó giám đốc đang phụ trách giải quyết công 
việc đó có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 

đ) Khi cần thiết, Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở tổ chức họp với 
Trưởng các phòng, đơn vị để trao đổi, thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phó Giám đốc Sở chủ 
động tổ chức họp chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực 
được phân công và báo cáo Giám đốc Sở trước và sau khi thực hiện. 

e) Sau mỗi chuyến công tác, dự họp, làm việc ở các cơ quan Đảng, Hội 
đồng nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh và các đơn vị được giao phụ trách, Phó Giám đốc Sở cần kịp thời báo cáo 
Giám đốc về kết quả, kết luận của người chủ trì và ý kiến chỉ đạo của các đồng 
chí lãnh đạo, các đề xuất của các sở, ngành, địa phương và cơ sở. Căn cứ tình 
hình thực tế, Giám đốc sẽ xem xét điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ trong 
Lãnh đạo Sở cho phù hợp, đảm bảo lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Nội dung công tác được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của các 
Phó Giám đốc Sở: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xây dựng và triển 
khai chương trình, kế hoạch công tác theo chuyên đề, các cơ chế, chính sách, các 
đề án, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức triển khai thực 
hiện, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
lĩnh vực phụ trách 
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b) Đề xuất hoặc báo cáo Giám đốc Sở các điều kiện về công tác tổ chức 
cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chủ trương, chính sách, phương 
thức, giải pháp, điều kiện khác để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước đối với các lĩnh vực công tác được phân công. 

c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chất lượng, tiến độ thực hiện 
nhiệm vụ; về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; về đoàn kết nội bộ; về chăm 
lo, phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra 
ở các lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách. 

d) Kịp thời báo cáo Giám đốc Sở về những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy 
cảm, phức tạp; những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa Sở Tư pháp với các Sở, 
ngành, địa phương; những vấn đề do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề mới phát sinh chưa có trong quy định 
của Đảng và Nhà nước. 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ lĩnh vực công tác 
được phân công. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm 
quyền được phân công. Chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, 
các hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân công. Kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể: 

1. Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở: 

- Phụ trách chung, chủ tài khoản của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh 
ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan.  

- Trực tiếp chỉ đạo công tác:  

+ Tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; Kế hoạch-Tài chính; Thống kê; Tổng 
hợp, hành chính văn phòng; Dân vận chính quyền; Dân chủ cơ sở; Cải cách tư 
pháp; Cải cách hành chính; Đối ngoại; Bảo vệ an ninh tổ quốc; Bảo vệ bí mật 
nhà nước; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thi 
đua khen thưởng; Vì sự tiến bộ phụ nữ. 

+ Luật sư, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, thừa phát 
lại, quản tài viên, tư vấn pháp luật, nuôi con nuôi, thi hành án dân sự; Kiểm tra, 
thanh tra, tiếp công dân. 

- Phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Nghiệp vụ 2. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Bắc Bình, Tuy Phong và thành phố 
Phan Thiết. 

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Công chứng viên, Đoàn Luật sư tỉnh.  
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- Là chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của Sở: Hội đồng Xét 
đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp; Hội đồng Nâng bậc lương trước thời 
hạn; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Hội đồng Xử lý cán bộ, công chức; Chỉ 
Huy trưởng Quân sự cơ quan; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp. 

- Là thành viên Hội đồng tư vấn, các Ban Chỉ đạo của tỉnh: Hội đồng phối 
hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Ban Chỉ đạo chuyển 
đổi số tỉnh Bình Thuận; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hội 
đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết; 
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; Hội đồng Đặc xá; Hội đồng Tuyển dụng cán bộ, 
công chức; Ban Chỉ đạo Thu ngân sách; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp; Ban Chỉ 
đạo Cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước; Ban chỉ đạo Thi 
hành án; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận; Ban vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Thuận; Ban Chỉ đạo Đề án “Đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

2. Đồng chí Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác:  

+ Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp 
bảo đảm, lý lịch tư pháp; Cải cách thủ tục hành chính; công tác Iso; Quản lý tài 
sản; Xây dựng cơ bản. 

+ Phổ biến giáo dục pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Phụ trách: Phòng Nghiệp vụ 3; Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý;  

- Chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân. 

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Chi hội luật gia, Hội khuyến học của Sở. 

- Là thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Ban biên tập Bản tin 
Tư pháp; Ban chỉ đạo ISo; Hội đồng Xét đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp; 
Hội đồng Nâng bậc lương trước thời hạn; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Hội 
đồng Xử lý cán bộ, công chức; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp. 

- Là thành viên Hội đồng tư vấn, các Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo 
Đề án 704; Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020; Ban Chỉ 
đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh Bình Thuận; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban chỉ 
đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Tổ công tác liên ngành của 
tỉnh trong triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn 
và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Hội đồng phối hợp 
liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Hội đồng Phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật; Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo 
thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát 
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triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”; Ban Chỉ đạo Đề án về công tác phổ 
biến pháp luật cho người lao động và chủ doanh nghiệp; Hội đồng Giáo dục 
quốc phòng và an ninh; Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa; Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận; Ban 
Công tác Người cao tuổi tỉnh; Ban  Chỉ  đạo  Đề  án  “Phát  triển  nghề  công  tác  
xã  hội,  giai  đoạn  2010  – 2020”; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đảm bảo trật 
tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo” tại tỉnh; 
Ban Chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận; Ban Chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam; Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của UBND tỉnh. 

- Phối hợp công tác với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến lĩnh 
vực phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Sở 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác:  

+ Xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; 
Công tác pháp chế; Theo dõi thi hành pháp luật; Đấu giá tài sản. 

+ Công nghệ thông tin; Trang web; Giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Phụ trách: Phòng Nghiệp vụ 1 và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Phú Quý và thị xã La Gi. 

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Ban Chấp hành công, Ban Chấp hành chi 
đoàn Sở. 

- Là thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Hội đồng Xét đề nghị 
công nhận sáng kiến, giải pháp; Hội đồng Nâng bậc lương trước thời hạn; Hội 
đồng Thi đua, Khen thưởng; Ban biên tập Trang thông tin điện tử; Phó trưởng 
ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp.   

- Là thành viên Hội đồng tư vấn, các Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo 
Hội nhập quốc tế tỉnh Bình Thuận; Ban Chỉ đạo Thi hành Luật Đất đai; Ban Chỉ 
đạo Thực hiện tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013- 2020; Tổ công 
tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo 
dài; Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai của tỉnh; Hội 
đồng tư vấn Giải quyết khiếu nại tố cáo; Hội đồng thẩm định Bảng giá đất của 
tỉnh Bình Thuận; Ban Chỉ đạo 22&26 tỉnh Bình Thuận về tạo điều kiện để Hội 
Nông dân giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thành viên hội mình; Hội 
đồng Tư vấn Đưa người vào cơ sở giáo dục; Hội đồng Tư vấn Đưa người vào cơ 
sở chữa bệnh.  

- Phối hợp công tác với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến lĩnh 
vực phụ trách. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 180/QĐ-STP ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Lãnh đạo Sở; Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành./.                                                                    

Nơi nhận:   
- Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; 
- Cục Công tác phía nam – Bộ Tư pháp; 
- Các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; 
- Các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;                                                                                      
- Công chức, viên chức và người lao động Sở;                                                                                                                             
- Lưu: VT.Vân.                                                                                

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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