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UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TỈNH VĨNH LONG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      --------------
 Số: 15./2002/CT.UB	        Thị xã  Vĩnh Long, ngày18   tháng 9 năm 2002.                        


CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
" Về việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
 trong công tác Tư Pháp trong thời gian tới"

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới", Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp, các sở-ban-ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các cấp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của nhân dân đặt ra cho công tác này, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân và tăng cường Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị các sở-ban-ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt một số công việc sau đây: 
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước nói chung: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có sự kết hợp, cộng tác chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, nghiêm túc, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng đúng quy định của pháp luật. Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp chế ngành, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật do cán bộ, công chức gây ra.  
2. Công an tỉnh:
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; rà soát lại các vụ oan sai, các vụ trốn khỏi nơi giam giữ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội phạm ít nghiêm trọng. 
- Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ sa sút về phẩm chất đạo đức, hạn chế về năng lực chuyên môn, xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với các trường hợp vi phạm pháp luật. 
- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm. 
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập lực lượng cảnh sát tư pháp khi Trung ương ban hành các quy định pháp luật về vấn đề này.  
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tăng cường, bảo đảm an ninh - quốc phòng, kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm về ma tuý, mại dâm và các băng nhóm hoạt động theo kểu xã hội đen trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những việc làm được và chưa làm được, đề ra biện pháp tích cực nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nhằm góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
- Đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm tại địa bàn dân cư.  
3. Sở Tư pháp:
- Rà soát đội ngũ cán bộ tư pháp thuộc quyền quản lý, tập trung vào các chức danh tư pháp như Chấp hành viên, Công chứng viên, trên cơ sở đó đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức của ngành đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp ngày càng phát triển. Xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với các trường hợp sai phạm.  
- Xây dựng chương trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh; đẩy mạnh công tác rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật nhất là các văn bản của tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo, ban hành các văn bản phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. 
- Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quam tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập và củng cố các tổ chức giám định tư pháp để hổ trợ tích cực cho công tác tố tụng. Từng bước nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án xã hội hóa hoạt động công chứng, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản. Thực hiện tin học hóa công chứng theo chủ trương của Trung ương, nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển, giảm chi ngân sách Nhà nước, huy động sức dân tham gia vào hoạt động của Nhà nước, thiết thực góp phần cải cách hành chính và chống tham nhũng. 
- Phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh xây dựng kế hoạch luân chuyển, hỗ trợ đào tạo, cán bộ, công chức ngành tư pháp về nghiệp vụ, tin học, quản lý Nhà nước. Nghiên cứu có đề án củng cố về tổ chức, nhân sự đối với tư pháp xã, phường, thị trấn để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Tiếp tục thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án chuyển đổi Đoàn Luật sư theo Pháp lệnh Luật sư số 37/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 7 năm 2001. Chậm nhất đến cuối tháng 10 năm 2002, Đoàn Luật Sư của tỉnh phải tiến hành xong đại hội toàn thể và các luật sư phải đăng ký hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Luật sư năm 2001. 
- Xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp đồng bộ thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự  cấp Tỉnh và huyện, thị xã. Thực hiện đủ biên chế, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều kiện làm việc của cơ quan thi hành án dân sự, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thi hành án dân sự.  
- Trên cơ sở tổng kết công tác hòa giải, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã , Ban Tổ chức Chính quyền xây dựng đề án tăng cường và củng cố hệ thống tổ chức hòa giải ở cơ sở.
- Kết hợp với Toà án Nhân dân tỉnh tổ chức bàn giao công tác quản lý về tổ chức toà án các huyện, thị xã theo quy định của Luật Tổ chức Toà án Nhân dân sửa đổi.
- Kết hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 
- Kết hợp với Ban Tổ Chức Chính quyền tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Minh và các ngành có liên quan chuẩn bị về tổ chức, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Phòng Công chứng số 2 đặt tại thị trấn Cái Vồn huyện Bình Minh.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Tiếp tục nghiên cứu kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tiến nội dung, chương trình đưa pháp luật vào trường học phù hợp với từng đối tượng học sinh, cấp ,lớp; Trường hợp Bộ Giáo dục và đào tạo chưa bố trí chương trình giáo dục pháp luật vào chương trình chính khoá, thì nghiên cứu đưa môn học nầy vào chương trình ngoại khoá của các trường học trong tỉnh để kiến thức pháp luật thực sự đi vào cuộc sống ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.
5. Sở Văn hóa và Thông tin: 
Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tích cực đưa tin và hình ảnh về các hành vi ,vi phạm pháp luật cần lên án; kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý, phê phán hành vi tiêu cực, tham nhũng, đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Kết hợp với Sở Tài Chánh Vật giá, Sở Tư Pháp, Công an tỉnh rà soát, đánh giá đúng thực trạng và yêu cầu thực tế về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của các cơ quan tư pháp, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí phù hợp đảm bảo cho nhu cầu hoạt động của các cơ quan tư pháp. 
7. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã :
- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện để Hội đồng Nhân dân các cấp tăng cường sự giám sát đối với công tác tư pháp, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử và thi hành án tại địa phương.
- Đảm bảo điều kiện cho Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự cùng cấp hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan tư pháp, kiện toàn tổ chức cơ quan thi hành án địa phương, thực hiện tốt công tác thi hành án trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ ,việc thi hành án tồn đọng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Tổ chức thi hành một số vụ việc điển hình, phức tạp để rút kinh nghiệm chung.
 - Nâng cao vai trò của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp chỉ đạo các cơ quan tổ chức, các phương tiện thông tin đại chúng tích cực tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; đấu tranh phòng chống tội phạm.
- Khi có nhu cầu mở phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp, các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
- Trong phạm vi thẩm quyền và khả năng của mình chủ động tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp cấp huyện, thị xã.
 8. Các sở-ban-ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai các nội dung nêu tại chỉ thị này đồng thời chủ động có biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị và báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ thực hiện có hiệu quả.
Sở Tư Pháp, Văn Phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ thị nầy, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
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