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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính 

của Sở Tư pháp năm 2022 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế 

hoạch số 11/KH-STP ngày 14/01/2022 của Sở Tư pháp về cải cách hành chính 

của Sở năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công 

tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tư pháp năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác CCHC tại các nội dung: cải 

cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; 

cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành 

CCHC. 

 - Tăng cường hiệu quả công tác CCHC, tạo chuyển biến tích cực về ý 

thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động của Sở, góp 

phần tổ chức thực hiện  hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2022. 

 - Phát hiện, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc 

trong quá trình triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị. 

 2. Yêu cầu 

 Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo 

chất lượng hiệu quả, tập trung vào các nội dung trong kế hoạch CCHC năm 

2022 của Sở.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về cải cách thể chế 

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 

UBND tỉnh; rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo 

thẩm quyền đối với VBQPPL do cấp huyện ban hành nhằm phát hiện và đề xuất, 

kiến nghị xử lý những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không còn phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.  

-  Thường xuyên rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, 

thay thế hoặc sửa đổi bổ sung VBQPPL thuộc lĩnh vực chuyên môn đơn vị cho 

phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và quy định của pháp luật hiện hành. 
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    - Kiểm tra việc tham mưu triển khai xây dựng và thực hiện các VBQPPL 

do Sở Tư pháp tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

- Tổ chức kiểm tra một số đơn vị cấp huyện và cấp xã thuộc các huyện 

trên địa bàn tỉnh về thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 

2022 (phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của Giám đốc 

Sở)  

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL chủ trì tham mưu thực hiện nội 
dung trên. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về thực hiện các TTHC theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư 

pháp năm 2022 (phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của 

Giám đốc Sở) tại phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; 

UBND cấp huyện và một số đơn vị cấp xã thuộc các huyện: Lộc Bình, Chi 

Lăng. 

- Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về thực hiện các TTHC theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 

2022 (phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của Giám đốc 

Sở) về các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản, Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức; công khai thủ 

tục hành chính; tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo 

về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động (việc phân công công chức làm việc 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết công khai thủ tục hành chính; kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh  nghiệp...) tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh và các phòng, đơn vị tham mưu tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Kế 

hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp. 

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có 
liên quan tham mưu thực hiện nội dung trên. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà 

nước về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. 

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham 
mưu thực hiện nội dung trên. 

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức  
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- Tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ công chức, viên chức của Sở, bảo 

đảm đáp ứng được các quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin 

học, ngoại ngữ… theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. Căn cứ quy hoạch 

cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở để cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo 

quy định. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-STP 

ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp) nhằm duy trì nghiêm túc trật tự, kỷ luật kỷ 

cương hành chính, văn hoá công vụ theoo quy định. 

- Tự kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cử cán bộ đi học tập, đào 

tạo theo kế hoạch đã đề ra. 

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công chức,  

người lao động trong cơ quan, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc, tác 

phong, thái độ ứng xử, giao tiếp với công dân tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham 
mưu thực hiện nội dung trên. 

5. Cải cách tài chính công 

- Thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tài chính - ngân sách tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; rà soát, sửa 

đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Kiểm tra việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi 

tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, phân công nhiệm vụ của các 

đơn vị sự nghiệp và các nội quy, quy chế, quy định nội bộ. 

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham 

mưu thực hiện nội dung trên. 

6. Về hiện đại hoá nền hành chính 

- Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan gắn với việc đổi mới phương thức điều hành; việc áp dụng, sửa đổi, bổ 

sung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các 

phòng, đơn vị thuộc Sở.  

- Tự kiểm tra, rà soát, đánh giá nội bộ việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Văn phòng Sở phối hợp với Thư ký Ban ISO của Sở tham mưu thực hiện. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ THÀNH LẬP ĐOÀN 

KIỂM TRA 

1. Hình thức kiểm tra 

- Thông qua các cuộc họp giao ban của Sở; các cuộc họp đánh giá kết quả 

thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm.  
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- Kiểm tra lồng ghép với các đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp. 

- Kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công 

chức, người lao động trong cơ quan theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở. 

2. Về thời gian 

- Thực hiện theo thời gian thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tư pháp 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của Giám 

đốc Sở;  

- Thực hiện theo thời gian kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các 

phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 

của Sở Tư pháp. 

 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau) 

3. Thành lập Đoàn kiểm tra 

Việc thành lập Đoàn kiểm tra được thực hiện lồng ghép với việc thành lập 

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở theo 

Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp hoặc theo theo Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 (phê duyệt tại Quyết định 

số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở) nhằm tránh chồng chéo, 

trùng lặp thành phần các Đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra tại Sở Tư pháp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

các nội dung Kế hoạch này. 

2. Giao Văn phòng Sở, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở tham mưu thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, tổng hợp 

kết quả thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tham mưu đôn đốc 

các phòng, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ xong 

trong quý II/2022. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành 

chính của Sở Tư pháp năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- VP UBND tỉnh (Trung tâm PVHCC); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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