
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  241 /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12  năm 2019 

     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp;  

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2018/QĐ-

UBND ngày 30/01/2018 về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 

26/2015/QĐ-UBND. 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

công tác tư pháp năm 2020. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các 

đơn vị được thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận:     
- Thanh tra Bộ Tư pháp;   
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;     BC 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT.                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 
 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 241 /QĐ-STP  ngày  10  tháng 12  năm 2019 

của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 

ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp. Sở Tư pháp 

xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong cơ chế quản 

lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện 

pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân 

tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; 

bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

2. Yêu cầu 

Thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của 

Giám đốc Sở Tư pháp nhằm phát hiện những khó khăn, tồn tại, sai phạm của các 

tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ những 

vướng mắc trong công tác, để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. 

Công tác thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện một cách thường xuyên, 

thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của 

tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Sở Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo Kế hoạch này và 

kiểm tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn thư 

tố cáo, khiếu nại trong công tác tư pháp hoặc bổ sung kế hoạch, chương trình 

thanh tra, kiểm tra năm 2020 theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp. 
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II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA 

STT Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Địa chỉ Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời 

hạn 

Thời 

gian tiến 

hành 

Ghi 

chú 

I Thanh tra 

1 VPLS Triệu Loan 

 

Số 7/7, đường 

Chu Văn An, 

khối 5, phường 

Đông Kinh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Thanh tra tổ 

chức và hoạt 

động năm 

2018,2019 

10 ngày Quý I  

2 Chi nhánh Văn phòng 

Luật sư Thiên Kim tại 

Lạng Sơn 

 

Số 268, đường 

Hùng Vương, 

thôn Rọ Phải, 

xã Mai Pha, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thanh tra tổ 

chức và hoạt 

động từ khi 

thành lập đến 

31/12/2019 

10  ngày Quý I  

3 Thanh tra hoạt động 

đăng ký hộ tịch; chứng 

thực 

Huyện Tràng 

Định; Văn 

Lãng (Mỗi 

huyện 02-03 

đơn vị cấp xã) 

Năm 2019 10 ngày/ 

01 đơn vị 

Quý 

II/III; 

 

 

II Kiểm tra 

1 Kiểm tra công tác Tư 

pháp 

Huyện Hữu 

Lũng: 02-03 

đơn vị cấp xã 

 

Kiểm tra công 

tác tư pháp năm 

2019  

10 ngày Quý III;   

2 Kiểm tra việc thực hiện 

Kết luận thanh tra năm 

2019 

Công ty đấu giá 

hợp danh Đông 

Bắc 

Kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh tra 

năm 2019 và 

kiểm tra hồ sơ 

năm 2019 

10 ngày Quý III  

3 Phối hợp với Sở Y tế 

thực hiện kiểm tra hoạt 

động giám định tư pháp 

Trung tâm 

giám định pháp 

y tỉnh 

 

Năm 2018, 2019 10 ngày Quý IV  

4 Chi nhánh VPLS 

Nguyễn Thế Quyền 

 

Ngõ 3, đường 

Ngô Thì Sĩ, 

khối 6, phường 

Tam thanh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Tổ chức và hoạt 

động từ khi 

thành lập đến 

31/12/2019 

10 ngày Quý II  

5 Kiểm tra 02 tổ chức hành 

nghề công chứng  

- VPCC: 

Nguyễn Thị 

Thùy Loan. Địa 

chỉ: số 193, 

đường Hoàng 

Tổ chức và hoạt 

động từ khi 

thành lập đến 

30/10/2019 

10 ngày Quý IV  
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STT Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Địa chỉ Nội dung thanh 

tra, kiểm tra 

Thời 

hạn 

Thời 

gian tiến 

hành 

Ghi 

chú 

Văn Thụ, khu 

Dây Thép, thị 

trấn Đồng 

Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- VPCC 

Nguyễn Văn 

Sừu. Địa chỉ: 

Số 235, khu 

Dây Thép, thị 

trấn Đồng 

Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

6 Kiểm tra đột xuất hoặc 

theo yêu cầu nhiệm vụ 

được giao năm 2020. 

Lĩnh vực Bổ 

trợ Tư pháp: 

Luật sư; đấu 

giá tài sản. 

 10 

ngày/01 

đơn vị 

Quý IV  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở Tư pháp phối hợp với các Phòng, đơn vị có liên quan 

tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch này. 

2. Các phòng thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố và các đơn vị được thanh tra, kiểm tra phối hợp với Sở Tư 

pháp thực hiện tốt kế hoạch này./. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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