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KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Sở Tư
pháp xây dựng Kế hoạch CCHC của Sở Tư pháp năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU
1. Mu ̣c đích
- Tiếp tục triển khai liên tục, thống nhất các nhiệm vụ cải cách hành chính
tại Sở Tư pháp, trong đó tập trung: đẩ y ma ̣nh cải cách thể chế ; nâng cao chất
lượng cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm
bảo tinh go ̣n, hiệu quả. Gắ n với hoàn thiện bản mô tả công viêc̣ và khung năng
lực cho từng vi ̣ trí viê ̣c làm làm cơ sở cho viê ̣c tuyể n du ̣ng, sử du ̣ng và quản lý
đô ̣i ngũ công chức, viên chức tại Sở Tư pháp.
-Nâng cao hiệu quả CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức
của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện CCHC.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ CCHC giữa các
phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan tổ chức có liên quan,
- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa
công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao đô ̣ng ta ̣i Sở Tư
pháp. Xử lý nghiêm các hành vi, biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.
2. Yêu cầu
- Công tác cải cách hành chính phải là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Sở Tư pháp. Công
chức, viên chức, người lao đô ̣ng Sở Tư pháp nhâ ̣n thức đươ ̣c vai trò, tầ m quan
trong của công tác CCHC, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột
phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Sở Tư pháp.
- Các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 được gắn kết với viê ̣c
triể n khai các Kế hoa ̣ch công tác tư pháp trong năm 2021 và các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể. Nội dung Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2021 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về
“Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
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hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lạng Sơn lần thứ XVII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2021;Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021“siết chặt kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm, quyết liệthành động, sáng tạo bứt phá” và các Nghị quyết, chương
trình, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy Lạng Sơn và UBND tỉnh hình thực tiễn của
tỉnh.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền và kiểm tra
cải cách hành chính
- Tiế p tu ̣c chỉ đa ̣o triển khai đồng bộ, liên tục các nội dung cải cách hành
chínhđảm bảo chất lượng, hiê ̣u quả, đúng tiến độ đề ra.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các
nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; gắn
với tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa
bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra các nội dung cải cách hành chính; nâng cao
trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ
cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành
chính.
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho
doanh nghiệp nhăm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo điều
kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của
Nhà nước và của tỉnh theo nội dung Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQCP ngày 01/01/202 của Chính phủ.
2. Cải cách thể chế
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm
túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành VBQPPL năm 2020; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tham mưu ban hành Hướng dẫn của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác
xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; nâng cao chất
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lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên
địa bàn tỉnh.
- Tổ chức triển khai có hiệu Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
-Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự thảo VBQPPL
được HĐND, UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo.Thẩm định kịp
thời, có chất lượng các dự thảo VBQPPL do các sở, ngành chủ trì soạn thảo gửi
trước khi trình HĐND và UBND tỉnh ban hành. Tham gia góp ý các dự thảo
VBQPPL của trung ương và địa phương theo đề nghị của cơ quan có thẩm
quyền.
- Phố i hơ ̣p thực hiênkiể
m tra, rà soát, đề xuấ t sửa đổi, bổ sung, thay thế các
̣
VBQPPL, văn bản hướng dẫn của tỉnh cho phù hợp với các luật, luật sửa đổi, bổ
sung có hiệu lực trong năm 2021.
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghịquyết số02/NQ-CP ngày
01/01/202của Chính phủvềtiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủyếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm
2021của UBND tỉnh; chủ trì, đầu mối theo dõi chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật.
- Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản
lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; 100% các vấn đề phát
hiện qua dõi, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật được xử lý, hoặc kiến nghị
xử lý theo quy định.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Thực hiện thẩm định các dự thảo VBQPPL theo đúng quy định, đảm bảo
không có VBQPPL của tỉnh quy định về TTHC ban hành trái thẩm quyền; thực
hiện đánh giá tác động, tham gia ý kiến đối với 100% dự thảo VBQPPL của tỉnh
có quy định TTHC khi được giao.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để đề xuất, kiến nghị sửa
đổi, loại bỏ quy định, thủ tục hành chính gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân;
cắt giảm tối đa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành
chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai, niêm yết và
xây dựng quy trình nội bộ bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành
chính.
- Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
về các quy định hành chính; đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả
trong giải quyết TTHC.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
- Tiếp tục công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương
khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-
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NQ/TW TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Rà soát tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp;phối
hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Thông
tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, củng
cố tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở; hướng dẫn cấp huyện trong việc
kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tư pháp.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và hoạt động
của các phòng, đơn vị thuộc Sở (lồng ghép trong thanh tra, kiểm tra công tác tư
pháp năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-STP ngày 11/12/2020
của Giám đốc Sở Tư pháp; kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra; kiểm tra việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ).
5. Cải cách chế độ công vụ
- Đổi mới, nâng cao chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp
tham gia tập huấn, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên
chức tại Sở Tư pháp.
- Tiếp tục triển khai thực các nội dung của Đề án tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định
143/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm đối với công
chức thuô ̣c Sở Tư pháp. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, số lượng người làm
việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuô ̣c Sở Tư pháp.
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ
quan Tư pháp; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm
2021của Sở Tư pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức Ngành Tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ chuyên
môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ,
công chức, viên chức theo quy định.
- Tiế p tu ̣c thực hiện nghiêm túc Đề án văn hoá công vụ và các văn bản có
liên quan. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày
05/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021“siết chặt kỷ
cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệthành động, sáng tạo bứt phá”. Tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ néttrong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao
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hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.
6. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005
của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về; tiếp tục triển
khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Phòng Công chứng số 1 thực hiện tốt cơ chế tự chủ 100% kinh phí chi
thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cơ chế tự chủ một
phần kinh phí chi thường xuyên theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử
dụng tài sản công của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Thực hiện công
khai, minh bạch về tài chính theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t; tăng cường công tác
quản lý nguồn tài chính của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc Sở.
7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; Chính quyền số
- Triển khai thực hiện hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (sau khi được
hoàn thiện); các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp; phối hợp rà
soát, xây dựng các hệ thốngthông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở Tư
pháp tích hợp, kết nối với hệ thống thông tin của tỉnh.
- Phối hợp quản lý dữ liệu công chứng đặt máy chủ tại Sở Thông tin và
Truyền thông. Tiếp tục phối hợp bổ sung nguồn kinh phí trong đầu tư xây dựng
và phát triển Chính quyền điện tử; Chính quyền số. Bố trí công chức, viên chức
tham gia các lớp tập huấn triển khai Chính quyền điện tử; Chính quyền số do
tỉnh tổ chức.
- Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng
năm 2021.Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của
UBND tỉnh và hướng dẫn của UBND tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2019-2025 theo lộ trình đã được phê duyệt tại Sở Tư pháp.
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- Đẩy mạnh triển khai cung cấp và tiếp nhận thủ tục hành chính giải
quyết, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
công ích.
- Tiế p tu ̣c duy trì, nâng cao hoa ̣t đô ̣ng Trang thông tin điện tử của Sở Tư
pháp ta ̣i điạ chỉ http://sotp.langson.gov.vn/; Trang thông tin điện tử PBGDPL
thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnhhttp://pbgdpl.langson.gov.vn/.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án hộ tịch điện tử toàn quốc”; mở
rộng cơ sở dữ lê ̣u công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; Hệ thống quản lý tổ
chức và hoạt động trơ ̣ giúp pháp lý; phần mềm, giải pháp phối hợp giải quyết
tình trạng chậm thời hạn trả kết quả tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp
về án tích để phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (giải pháp “Kiềng ba
chân”)…
- Triể n khai thực hiêṇ Chính phủ điêṇ tử. Ứng dụng có hiệu quả chứng
thư số, chữ ký số trong hoạt động của Sở.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu giúp
UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa
bàn tỉnh có khả năng kết nối tới cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành
chính.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá
tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản. Nghiên cứu tham mưu
xây dựng việc bán đấu giá trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC

Nội dung cụ thể theo biểu mẫu đính kèm Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ
của đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC
theo Kế hoạch đã đề ra.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất phố i hơ ̣p với Văn phòng
Sở báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh theo quy định.
2. Văn phòng Sở tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc thực
hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

Hoàng Thúy Duyên

