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Lạng Sơn, ngày 07  tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tư pháp năm 2022 theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét các nhiệm vụ trọng 

tâm, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác 

cải cách tư pháp năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 phải được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, bao quát 03 nhiệm vụ công tác tư pháp đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt.  

- Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 để đạt được kết quả cao nhất. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ 1: Cải thiện và nâng cao chỉ số thành phần PCI “Thiết chế 

pháp lý, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của doanh nghiệp, người đại 

diện pháp luật doanh nghiệp để chủ động bảo vệ quyền lợi của mình". 

1.1. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2022. 

1.2. Biên soạn 02 đầu sách, cẩm nang pháp luật phục vụ công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp. 
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a) Biên soạn Cẩm nang pháp luật "Một số quy định về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa" 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trong tháng 01 năm 2022. 

b) Biên soạn cẩm nang pháp luật phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2022. 

1.3. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên 

mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức 

về pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật doanh nghiệp để chủ 

động bảo vệ quyền lợi của mình. 

a) Xây dựng Công văn gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp 

xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2022. 

b) Xây dựng Quy chế phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về 

việc xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2022. 

c) Họp thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp về việc xây dựng chuyên mục 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2022. 

d) Nghiên cứu, xây dựng các nội dung để phát tại chuyên mục hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi chuyên mục được xây dựng. 
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1.4. Tiếp nhận và xử lý kịp thời kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, 

nhất là các quy định bất cập liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp 

luật. Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp 

luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo 

đảm an toàn cho người tố cáo.  

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Nhiệm vụ 2: Tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành ngày 23/12/2021. 

2.2. Xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng 

dự  thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành ngày 23/02/2022. 

2.3. 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, UBND các huyện, thành phố. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành ngày 28/02/2022. 

2.4. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý, hoàn thiện hồ 

sơ dự thảo Nghị quyết. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 30/3/2022. 
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2.5. Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 10/4/2022. 

2.6. Tiếp thu các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh dự 

thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong tháng 5 năm 2022. 

2.7. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và thẩm tra của HĐND 

tỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  ban hành nội 

dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh tỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong tháng 5 năm 2022. 

2.8. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh  

ban  hành ban hành nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Sau khi được ban hành. 

3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt 

động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.  

3.1. Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp, trong đó tập trung Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản (tình hình tổ chức, biên chế, kết quả hoạt động...), tập trung đánh 

giá những kết quả đạt được, những vấn đề hạn chế, tồn tại tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 10/3/2022. 

3.2. Xây dựng Dự thảo Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 

của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
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- Đơn vị chủ trì:  Văn phòng Sở  

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 25/3/2022. 

3.3. Lấy ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Đề án kiện toàn, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 30/3/2022. 

3.4. Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng hồ sơ lấy ý kiến góp ý của Sở Nội vụ 

đối với Dự thảo Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 05/4/2022. 

3.5. Tổng hợp ý kiến của Sở Nội vụ, hoàn thiện dự thảo, Sở Tư pháp ban 

hành Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2022. 

3.6. Xây dựng dự thảo hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước 15/5/2022. 

3.7. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, hoàn thiện dự thảo hồ sơ 

trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trước 30/5/2022. 

3.8. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đặc 

biệt là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được sắp xếp, kiện toàn nhằm nâng cao 

hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trong quý IV năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. 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 Kế hoạch tổ chức 

từng nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện tốt 

các chương trình, đề án, kế hoạch công tác tư pháp năm 2022, trong đó tập trung 

tham mưu triển khai thực hiện 03 nhóm công tác trọng tâm nêu trên.  

 2. Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, định kỳ tổng hợp, 

báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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