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KẾ HOẠCH  

Thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước  

ngành Tư pháp lần thứ V” 
 

Thực hiện Quyết định số 1060/QĐ-BTP ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề  

đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020 với chủ đề "Thi đua lập 

thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư 

pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần 

thứ V", Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương của công 

chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nhằm tạo động lực và sức mạnh tập 

thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn nhằm 

đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020, trong đó, trọng tâm 

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

số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, lập 

thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 

V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác; tạo nòng cốt, sự lan tỏa trong phong 

trào thi đua yêu nước. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, học tập, chia sẻ kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực công tác Tư pháp. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thu 

hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư 

pháp của tỉnh tham gia hưởng ứng, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao 

trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, gắn kết công tác tư pháp với sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Nội dung, hình thức thi đua phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đề ra. 
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- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện phong trào thi đua. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua với công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng cá nhân là 

công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề “Ngành Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 

năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V", tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức 

Tư pháp hộ tịch cấp xã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

03/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 06/01/2020 về việc 

triển khai công tác tư pháp năm 2020 và các chương trình, kế hoạch của Sở Tư 

pháp, UBND cấp huyện, cấp xã về triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 

2020. 

2. Các đơn vị trong toàn Ngành tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, có 

hiệu quả 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 theo Quyết 

định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 

2020; Kế hoạch số 15/KH-STP  ngày 22/01/2020 của Sở Tư pháp thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020, tạo sự chuyến biến tích cực, rõ 

nét đối với 05/05 nhiệm vụ so với năm trước, tạo tiền đề cho năm 2021 và giai 

đoạn 2021 - 2025. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể 

 3.1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 

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

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

tỉnh gửi. Tiếp tục đổi mới về cách thức, phương pháp thực hiện để nâng cao chất 

lượng thẩm định. 

- Thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành để thi hành 

các Bộ luật, Luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo 

chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương. 

- 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 xây dựng VBQPPL của cấp tỉnh và chỉ đạo cấp huyện tập huấn cho các 

thành phần của huyện, xã. 

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND tỉnh ban hành 

và kiểm tra theo thẩm quyền đối với trên 95% VBQPPL do cấp huyện ban hành, 

phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời, triệt để các văn bản có dấu hiệu trái pháp 

luật hoặc không còn phù hợp. 
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- Tiến hành kiểm tra công tác ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL tại một 

số sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã, phát hiện và chấn chỉnh sai sót của các đơn 

vị được kiểm tra. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai 

đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu củng cố đội 

ngũ cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp 

chế. 

- Thường xuyên thực hiện cập nhật VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban 

hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

3.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở 

và tiếp cận pháp luật 

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 

các Hội nghị triển khai các Bộ luật, Luật mới được ban hành. Đổi mới nội dung, 

phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, chú trọng công 

tác PBGDPL trong nhà trường; tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL. 

- Tham mưu tổng  kết  thực  hiện  Chỉ  thị  số  31-CT/TU  ngày  

20/11/2014  của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác 

PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân từ nay đến năm 2020. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch 

PBGDPL năm 2020 và theo giai đoạn, bảo đảm thực hiện có trọng tâm, trọng 

điểm, bám sát mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của từng chương trình, đề án. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết 

định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tham mưu triển khai 

thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, 

cấp xã. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định về việc xây dựng, quản lý, khai 

thác tủ sách pháp luật; xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia  

theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên trang, 

chuyên mục trên báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang tin 

điện tử của Sở Tư pháp bám sát các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, các 

nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, nhất là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

ngành Tư pháp. 

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

ủy Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch của 



 

 

4 

UBND tỉnh. Có các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, phấn đấu 

tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” theo 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy định về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư  số 

07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng 

dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận 

pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 (chỉ tiêu số 18.5 của tiêu chí số 18) và nhiệm vụ xây dựng, 

đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong; phấn đấu 100% xã thuộc 

diện xây dựng nông thôn mới năm 2020 và 21 xã, thị trấn biên giới đạt tiêu chí 

về tiếp cận pháp luật, 70% các xã, phường, thị trấn còn lại được công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

-  Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác PBGDPL; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải; biên soạn, 

phát hành tài liệu về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở.  

 - Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức kiểm tra công 

tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề 

án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn năm 2018 - 2022". 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

3.3. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

a) Công tác hành chính tư pháp 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Đề án liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Quy định về thực hiện liên thông các thủ 

tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 03/4/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc 

gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.  

- Tổ  chức  triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư Thay thế 

Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
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định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch sau khi được ban hành 

- Tiếp tục thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Kịp thời triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP  quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 

năm 2008 ngay sau khi được Chính phủ ban hành.  

- Tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật nuôi con nuôi. Tiếp tục triển 

khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Tham mưu triển khai 

thực hiện Đề  án  của  Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hỗ trợ công tác 

nuôi con nuôi trong nước sau khi Đề án được ban hành. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ  và Thông tưu số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 

của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sau 

khi được ban hành. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi tại cấp huyện, xã, nhất là đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.  

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Tổ chức triển khai và 

thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp (sau khi được ban hành). 

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp (LLTP) đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030.  

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá 

hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tiếp tục thực hiện 

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký 

biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 

b) Công tác bổ trợ tư pháp 

* Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp 

- Tham mưu tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng 2014. Tham mưu 

triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

thực hiện tốt Quy chế cập nhật, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng. 

- Tổ chức đánh giá tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai 

Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; các đề án 

trong lĩnh vực luật sư; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-123-2015-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tich-282304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-23-2015-nd-cp-ap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-chung-thuc-hop-dong-266857.aspx
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với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh, kết hợp với việc thực hiện tốt 

cơ chế tự quản của Đoàn luật sư. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức triển khai 

thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sau khi 

được ban hành và Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp theo quy định 

của Luật Giám định tư pháp” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi 

được ban hành. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Ban hành và triển khai thực hiện 

Hướng dẫn liên ngành Tư pháp - Tài chính - Tài nguyên và môi trường về trình 

tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài 

sản công theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề 

luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản theo kế hoạch, kiên quyết xử lý các 

trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và 

hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo quy định. 

- Phòng Công chứng số 1: Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về kinh phí chi thường xuyên theo Quyết định của UBND tỉnh. 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài 

sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiên cứu đổi mới, nâng cao 

chất lượng tổ chức hoạt động đấu giá tài sản. 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Tổ chức triển khai thực hiện Luật 

Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch Đề án “Đổi mới công tác TGPL năm 2015-2025” 

trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg 

ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính 

chất phức tạp, điển hình.  

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp; giải quyết khiếu 

nại tố cáo; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 

- Hoàn thành 100% nội dung thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp theo 

Quyết định số 241/QĐ-STP ngày 10/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc 
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phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 và các kế 

hoạch công tác tư pháp có liên quan.  

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, tập trung xử lý đơn 

thư kịp thời, đúng pháp luật, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện tiếp 

công dân theo quy định. 

 - Chấp hành nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy 

định; công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở Tư pháp. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

XLVPHC năm 2020. Tham gia ý kiến chất lượng đối với 100% hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính được giao thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tổ chức triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm 

tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC. Tiếp tục thực hiện tốt 

Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 

2018-2022”. 

3.5. Công tác tổ chức xây dựng Ngành, ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Sở giai đoạn 2015-2021 

theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 11/11/2017 về việc 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp 

đến năm 2020. Tiếp tục bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho cán bộ hộ tịch cấp huyện, 

cấp xã theo Luật Hộ tịch. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành trong hoạt động của Sở; triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: công chứng, đấu giá, trợ giúp pháp 

lý...  

- Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng và các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tốt chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành 

Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo.  

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN; ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, DANH HIỆU 

THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Thời gian thực hiện 

Phong trào thi đua được triển khai từ khi ban hành Kế hoạch này đến hết 

ngày 31/10/2020. 

Việc tổng kết phong trào thi đua được thực hiện kết hợp với việc tổng kết 

công tác tư pháp, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. 

 2. Đối tượng thi đua 

* Tập thể: Các tập thể nhỏ thuộc Sở Tư pháp (các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở), Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
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* Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; 

công chức, người lao động Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

 3.1. Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp: Cờ thi đua ngành 

Tư pháp (áp dụng cho tập thể Sở Tư pháp). 

- Danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Giám đốc Sở:  

Áp dụng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp.  

Thực hiện xét danh hiệu thi đua cùng với dịp tổng kết công tác tư pháp 

năm 2020. 

 3.2. Hình thức khen thưởng 

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh: Áp dụng cho tập 

thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp.  

- Hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: Áp dụng 

cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư 

pháp - Hộ tịch cấp xã. 

 Thực hiện xét khen thưởng cùng với dịp tổng kết công tác tư pháp năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch này tới toàn thể các 

tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ được giao, các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện 

tốt các chương trình, đề án, kế hoạch công tác tư pháp năm 2020. 

Phòng Tư pháp cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động 

tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

3. Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND 

tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định; tham mưu sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua theo chuyên đề năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Vụ TĐKT - Bộ Tư pháp; 

- Trưởng, Phó KVTĐ CQTP các tỉnh MNPB (STP 

tỉnh Bắc Kạn, STP Yên Bái, CTHADS tỉnh Hòa 

Bình); 

- Ban TĐKT- Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị thành viên Cụm thi đua TMTH tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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