
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  12  /STP-VP Bình Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

V/v đề nghị góp ý dự thảo 
báo cáo công tác Tư pháp năm 

2020 (phục vụ Hội nghị tổng kết 
công tác Tư pháp năm 2020) 

 

     
 
Kính gửi:  

- Các đồng chí Trưởng Phòng, Đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Nhằm phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020 vào ngày 

14/01/2021, căn cứ báo cáo của các Phòng, Đơn vị và các địa phương gửi về, Sở 

Tư pháp đã xây dựng dự thảo báo cáo. Đề cương báo cáo được xây dựng theo 

Công văn số 4069/BTP-VP ngày 03/11/2020 của Bộ Tư pháp về báo cáo kết quả 

công tác Tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021. 

Để báo cáo thể hiện đầy đủ nội dung, số liệu và đánh giá khách quan, toàn 

diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác của toàn Ngành Tư pháp trong năm 

2020, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở và 

Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý nội dung 

dự thảo; đồng thời nêu ý kiến nhận xét, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế 

trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do mình phụ trách.  

Ý kiến góp ý gửi về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) chậm nhất vào 

sáng ngày 08/01/2021 để tổng hợp (đính kèm dự thảo)./. 

 

Nơi nhận:  
TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Bùi Danh Dũng 

- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 
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