
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
_____________________ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________________________________ 

 

Côn Đảo,  ngày 26 tháng 3 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 

trên địa bàn huyện Côn Đảo 
______________________________________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tư pháp ban 

hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số: 05/TTr-PTP ngày 26 tháng 

3 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 

trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện 

và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đài TT-TH huyện; 

- Cổng TTĐT UBND huyện (Phòng VHTT); 

- Lưu: VP, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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