
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 11 /KH-STP 

                  

Lạng Sơn, ngày  16  tháng 01 năm 2020 
 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020 
 

Thực hiện Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020, Sở Tư pháp xây dựng 

Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng các nội dung mà Sở Tư pháp 

được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban 

hành trong năm 2020. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, cơ quan, 

đơn vị triển khai các nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao do các sở, ban, ngành chủ trì 

tham mưu thực hiện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phải bảo 

đảm đúng thời hạn, có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đặt ra; tăng cường sự 

phối hợp với các các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ để góp phần thực hiện hoàn thành tốt Chương trình 

làm việc của UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Sở năm 2020. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì tham 

mưu thực hiện 

Gồm 01 nhiệm vụ: Dự  thảo Quyết định  của  UBND  tỉnh  ban  hành  

Quy  định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công 

chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh) (chương trình làm việc của UBND 

tỉnh tháng 3 năm 2020). 

Nội dung và các bước triển khai thực hiện: 

- Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự  thảo Quyết định  của  UBND  tỉnh  

ban  hành  Quy  định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 

Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh). 

Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2020. 

- Xây dựng dự thảo Quyết định và tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng dự  

thảo Quyết định  của  UBND  tỉnh  ban  hành  Quy  định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2020. 
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- Gửi đăng tải hồ sơ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và lấy ý 

kiến bằng văn bản của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đối với dự thảo 

Quyết định  của  UBND  tỉnh  ban  hành  Quy  định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ sơ 

đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2020. 

- Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các sở, ban, ngành, huyện, thành 

phố, cơ quan, đơn vị có liên quan vào dự thảo Quyết định; hoàn thiện hồ sơ dự 

thảo Quyết định.  

Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2020. 

- Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự  thảo Quyết định  của  UBND  tỉnh  

ban  hành  Quy  định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 

Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2020. 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định  của  UBND  tỉnh  ban  hành  Quy  

định  tiêu  chí  xét  duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 03 năm 2020. 

- Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh qua kỳ họp, hoàn thiện dự 

thảo Quyết định trình UBND tỉnh ký ban hành.  

Thời gian thực hiện: Tháng 04 năm 2020. 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Thời gian thực hiện: Sau khi Quyết định được ban hành. 

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện 

các nhiệm vụ trên. 

2. Đối với nhiệm vụ do các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu thực hiện 

có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp 

2.1. Thực hiện thẩm định các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND 

tỉnh do các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao chất lượng 

tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa 

bàn tỉnh.   

- Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành chủ trì 

soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc 

trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng và bảo đảm 

thời hạn gửi thẩm định, trình ban hành VBQPPL. 

- Thường xuyên theo dõi tiến độ xây dựng các dự thảo VBQPPL có trong 

Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020 và Chương trình làm việc 

hàng tháng của UBND tỉnh; chủ động ban hành văn bản đôn đốc các sở, ban, 
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ngành chủ trì soạn thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định các dự thảo văn bản theo 

Chương trình làm việc hàng tháng của UBND tỉnh. 

- Thực hiện thẩm định đúng thời hạn và có chất lượng 100% các dự thảo 

VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh gửi. Nghiên cứu, đổi mới về cách thức, phương pháp thực hiện để nâng cao 

chất lượng thẩm định. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, 

ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho cán bộ làm công 

tác tham mưu xây dựng VBQPPL. 

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong công tác ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL. 

- Biên soạn, phát hành tài liệu, cẩm nang về nghiệp vụ công tác ban hành, 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để cấp phát cho các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện việc xây 

dựng các dự thảo VBQPPL có trong Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 

2020 và Chương trình làm việc hàng tháng của UBND tỉnh; cung cấp số liệu cho 

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, chấm điểm cải cách hành chính và 

chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành năm 2020. 

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tham mưu thực 

hiện các nhiệm vụ trên. 

2.2. Thực hiện góp ý kịp thời 100% dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh có trong Chương trình làm việc của UBND tỉnh theo đề nghị của 

các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được phân công có trách nhiệm tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các việc phát sinh thuộc chức  năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp kịp 

thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào chương trình làm việc năm 2020 

và triển khai thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả. 

2. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các phòng, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trên. 

3. Văn phòng Sở chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở đôn đốc, theo dõi và 

tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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