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Số: 46 /KH-STP Lạng Sơn, ngày 23  tháng 5 năm 2018 

  

KẾ HOẠCH 
Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo đối với các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh 
về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 
2017 và những năm tiếp theo; Công văn số 417/UBND-NC ngày 10/5/2018 của 
UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số  
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, Sở Tư pháp 
xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, 
quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn. 

- Nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2018 và các năm 
tiếp theo đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ  quan, đơn vị và của mỗi 
công chức, viên chức trong việc nâng cao chỉ số PAPI thuộc phạm vi quản lý 
của Sở. 

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI phải thực hiện đồng bộ, 
gắn với các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp hàng năm và theo giai 
đoạn, với Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng năm và giai đoạn 2016-
2020, gắn với Chương trình hành động Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI). 

Việc nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, 
liên tục.   

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

1.1. Nội dung thực hiện: 
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- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phổ biến kịp thời các văn bản 
pháp luật mới ban hành cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

Tập trung phổ biến văn bản pháp luật về các lĩnh vực sau: 

+ Pháp lệnh về thực hiện  dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
(sau khi được Quốc hội thông qua). 

+ Các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp,  bầu Trưởng thôn/ Khối trưởng. 

+ Quy định của pháp luật về việc huy động và sử dụng các khoản đóng 
góp của nhân dân. 

- Biên soạn các đề cương, tài liệu, ấn phẩm… tuyên truyền, phổ biến các 
văn bản pháp luật về các lĩnh vực trên để cấp phát cho cán bộ các cơ quan, đơn 
vị và nhân dân ở cơ sở. 

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, về bầu cử… trong các chương trình, 
đề án, kế hoạch PBGDPL hàng năm. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, đề án, kế  hoạch PBGDPL giai 
đoạn 2017-2021 để thực hiện chỉ đạo phổ biến các văn bản pháp luật về các lĩnh 
vực trên. 

- Đưa các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phòng, chống tham nhũng, về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các 
cấp,  bầu Trưởng thôn/ Khối trưởng, về huy động và sử dụng các khoản đóng 
góp của nhân dân… vào nội dung của các hội nghị PBGDPL cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã do Sở tổ chức hoặc do các huyện, thành  phố, cơ quan, đơn vị tổ 
chức mời báo cáo viên của Sở Tư pháp. 

- Định kỳ hàng năm Sở Tư pháp thực hiện mua, cấp phát bổ sung đầu 
sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã, chú trọng trang bị các Bộ luật, Luật 
có liên quan đến dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, thẩm định chỉ tiêu về tiếp cận pháp 
luật (chỉ tiêu số 18.5 của tiêu chí số 18) trong Chương trình xây dựng nông thôn 
mới, ưu tiên các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm và chỉ đạo 
việc duy trì chỉ tiêu này tại các xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

1.2. Trách nhiệm tham mưu thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp  
luật và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham 
mưu thực hiện. 
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2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa 
phương” 

 2.1. Nội dung thực hiện 

Kịp thời công khai dự toán, giao dự toán, công khai quyết toán ngân sách 
hàng năm của Sở Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của 
Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 
10/4/2017 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 
của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Trách nhiệm tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở thực hiện, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. 

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

3.1. Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình với tổ chức, cá nhân về các 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tiếp nhận qua công tác xử lý 
đơn thư, tiếp công dân, do các cơ quan, đơn vị chuyển đến, bảo đảm tuân thủ 
đúng Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định 
trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Thực hiện công khai trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mà Sở 
được giao thực hiện. 

3.2. Trách nhiệm tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp 
với Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện kịp 
thời ngay sau khi nhận được yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân. 

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

4.1. Nội dung thực hiện 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác 
tổ chức cán bộ (tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm 
cán bộ lãnh đạo, chuyển đổi vị trí công tác…) trong hoạt động của Sở. 

- Định kỳ hàng năm phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản 
của các trường hợp thuộc diện phải kê khai theo quy định của pháp luật, yêu cầu 
cá nhân giải trình những nội dung chưa rõ ràng; công khai bản kê khai tài sản 
của cá nhân bằng các hình thức theo quy định. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, 
quản lý và sử dụng tài sản công của Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và 
các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng tài sản, tài chính. 
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- Thực hiện công khai dự toán, giao dự toán, quyết toán ngân sách nhà 
nước cấp cho Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng tại 
Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gắn với việc kiểm tra, thanh tra công tác 
tư pháp; chấp hành hoạt động tham tra, kiểm tra, kiểm toán của cấp có thẩm 
quyền theo quy định. 

Không để xảy ra các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực trong lãnh đạo, 
công chức, viên chức của Sở. 

4.2. Trách nhiệm tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở chủ 
trì phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện. 

5. Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công” 

5.1. Nội dung thực hiện 

- Kịp thời lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực 
tư pháp ngay sau khi có Quyết định công bố TTHC của Bộ Tư pháp. 

- Rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, kiến nghị cắt giảm tối 
đa các bộ phận cấu thành TTHC còn rườm rà, không cần thiết nhằm giảm thời 
gian, chi phí tuân thủ thực hiện. 

Số lượng, tiến độ rà soát TTHC thực hiện theo Đề án số 183/ĐA-STP 
ngày 28/9/2017 của Sở Tư pháp về việc cải cách TTHC tại Sở Tư pháp giai 
đoạn 2017 - 2020. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện được thực hiện theo cơ chế một cửa; mở rộng và thực hiện 
có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác số 221/TTHC/HCC/BĐLS-
STP ngày 02/4/2018 ký giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh về việc cung ứng 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 
đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thời gian, hồ sơ, 
lệ phí… giải quyết thủ tục hành chính. 

Từng bước áp dụng các chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 
về việc giải quyết TTHC của Sở Tư pháp. 

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Trang thông tin điện tử 
của Sở. 
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- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức các lớp tập  huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp -  hộ 
tịch cấp xã trong việc tham mưu giải quyết TTHC về lĩnh vực tư pháp. 

Chú trọng chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về giải quyết TTHC lĩnh 
vực chứng thực, nhất là đối với đội ngũ công chức tư pháp  - hộ tịch mới được 
tuyển dụng, các xã, phường thuộc thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc (do mới 
tiếp nhận thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo Quyết định số 
20/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh). 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc giải quyết TTHC về lĩnh vực hộ tịch, 
nuôi con nuôi, chứng thực tại cấp huyện, cấp xã. 

5.2. Trách nhiệm tham mưu thực hiện : 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để 
tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
và các nội dung của Kế hoạch này có trách nhiệm cụ thể hóa trong các chương 
trình, kế hoạch, văn bản về từng lĩnh vực và thực hiện có hiệu của các nội dung, 
giải pháp đã đề ra. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có 
thẩm quyền./. 
  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 
  
 

 
 

 
 Hoàng Thúy Duyên 

 


		2018-05-23T17:26:14+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<vanphongsotuphap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-05-23T17:26:32+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thúy Duyên<htduyen@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




