Tam Kỳ triển khai công tác Tư pháp năm 2021 và trao thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật
Thứ năm, 04 Tháng 2 2021 15:14

Chiều ngày 29/01/2021, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác Tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao thưởng cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu pháp luật. Ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp thành phố chủ trì Hội
nghị.
Năm 2020, ngành Tư pháp thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Kiểm tra 173
quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 04 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả,
27 quyết định cưỡng chế trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành.
Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 28 trường hợp; tổ chức được hơn 120 hội nghị tuyên truyền
pháp luật, 35 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hoàn thành việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật; giải quyết kịp thời hơn 5.000 trường hợp hộ tịch; chứng thực 99.759 trường hợp.

Năm 2021, ngành Tư pháp Tam Kỳ đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trong trong đó nổi bật là tuyên
truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện đảm bảo
các nhiệm vụ theo Đề án PBGDPL của tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã, phường
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu công tác ban hành văn
bản QPPL của UBND thành phố, góp ý, thẩm định, rà soát kịp thời các văn bản QPPL; thực
hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và Luật Trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước; theo dõi thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết kịp thời
các yêu cầu về hộ tịch, chứng thực cho công dân, phấn đấu 15% các TTHC lĩnh vực hộ tịch
thực hiện trực tuyến...
Dịp này, Phòng Tư pháp thành phố cũng đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố
cho 03 tập thể và 21 cá nhân đạt giải qua 03 đợt của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm
2020./.
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