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KẾ HOẠCH 

Phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề:          

“Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai      

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng        

trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp”     

giai đoạn 2022 - 2025 
 
 

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-BTP ngày 13/9/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành Kế hoạch Phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo 

chuyên đề: “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và 

triển khai   thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng  trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai 

đoạn 2022 - 2025; Văn bản số 19/KVTĐ ngày 19/9/2022 của Khu vực thi đua 

khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc về thực hiện kế 

hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai   thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tư pháp. 

 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 

“Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 

- 2025 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng 

cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành Tư pháp về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Chương trình số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự 

đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định 

số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp, qua đó, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ của Sở và đơn vị được giao.   

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua 

để tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo 

sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tư pháp của tỉnh. 
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2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất, 

hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; gắn 

với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, 

đơn vị, tạo ra bước đột phá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.  

Khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích của phong trào thi đua, kết quả 

công tác; bảo đảm khách quan, công khai, công bằng, kịp thời, tạo chuyển biến 

rõ nét trong việc khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công chức, viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động, tham mưu. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tương thi đua 

1.1. Tập thể 

Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp và phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố (sau đây gọi là các phòng, đơn vị trong ngành Tư pháp). 

1.2. Cá nhân 

Công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các 

phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp và phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố (sau đây gọi là công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư 

pháp). 

2. Nội dung và tiêu chí thi đua 

2.1. Thi đua đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, 

tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban 

cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành 

kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ Tư pháp trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp 

- Các phòng, đơn vị tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập nhằm nâng 

cao nhận thức, kiến thức cho công chức, viên chức, người lao động của phòng, 

đơn vị mình về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự 

Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 

1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ Tư pháp nhất là các nội dung liên quan 

trực tiếp đến lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách bằng các hình thức phù hợp. 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết và các chương 

trình hành động trên phương tiện thông tin, truyền thông của Sở và các cơ quan, 

đơn vị. 
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- Khuyến khích các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Tư pháp nghiên cứu sâu, viết và đăng tải các chuyên đề, bài nghiên 

cứu về các nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình hành động của Bộ Tư pháp; đẩy 

mạnh công bố các công trình nghiên cứu, các bài báo, tạp chí, ấn phẩm phản ánh 

về quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, các Chương trình hành động của Bộ Tư pháp trên các báo, tạp chí có uy 

tín. 

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà trọng tâm là Chương trình hành 

động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau: 

2.2.1. Thi đua tham mưu với HĐND, UBND tỉnh đề xuất hoàn thiện hệ 

thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, 

trong đó tập trung một số nhiệm vụ: 

- Nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh nội dung về hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để 

đề xuất đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về Chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2045. 

- Nâng cao chất lượng tham mưu lập Đề nghị và tổ chức thực hiện hiệu 

quả bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, 

nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh lần 

thứ XVI. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, 

thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo nhiệm vụ được 

phân công, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, tính đồng bộ, tính khả thi cũng như 

sự phù hợp của nội dung VBQPPL với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ vào soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp luật, thiết lập cơ chế phản hồi thông tin, chính xác theo kịp sự thay đổi 

nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý của Sở. 

- Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 

công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. 

2.2.2. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tổ 

chức thi hành pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với xã 

hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp 

- Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao 

nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tổ chức 
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thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, kịp thời phát hiện, xử 

lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

tăng cường quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, chú trọng đẩy mạnh 

công tác kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. 

- Thực hiện đề xuất các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục chủ trì thực hiện các giải pháp để 

cải thiện điểm số, nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1); tham 

mưu cho UBND tỉnh thực hiện nâng xếp hạng chỉ số Cải thiện chất lượng các 

quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo theo hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt chú trọng các khâu như 

kiểm tra VBQPPL, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân, 

doanh nghiệp, theo dõi thi hành pháp luật. Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

2.2.3. Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp, tiếp tục phát triển các dịch vụ pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống tư pháp, khả năng tiếp cận công lý của người dân, 

doanh nghiệp 

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các hoạt động dịch vụ pháp lý, tăng 

cường quản lý nhà nước và nâng cao năng lực tự quản của các tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, 

bảo đảm để luật sư thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng 

quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 

19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, đảm bảo 

phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, 

tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham 

gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của các cá nhân, tổ chức. 

- Tiếp tục triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, đảm bảo việc thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật thống nhất, đồng bộ, 

hiệu lực, hiệu quả. 

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản 

hướng dẫn, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025.  
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2.2.4. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực hành chính tư pháp 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động cung cấp dịch vụ công 

trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đăng ký biện 

pháp bảo đảm và công tác bồi thường nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiến độ tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

ngành Tư pháp” được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên từ nay đến 

năm 2025, trong đó: 

 - Triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua: hàng năm. 

- Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua: kết thúc 

năm 2023. 

- Tổng kết phong trào thi đua được thực hiện trong năm 2025 vào dịp tổng 

kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Xét khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 

- Các phòng, đơn vị tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đề xuất 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

phong trào thi đua để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp xem 

xét, trình khen thưởng cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Việc hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng... khen thưởng sơ kết, 

tổng kết phong trào thi đua, Sở Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn riêng, cụ thể 

trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp hoặc cấp có thẩm quyển. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp lựa chọn, bình xét tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua 

để trình Giám đốc Sở khen thưởng hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cấp 

có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

3. Trách nhiệm thực hiện 

3.1. Các phòng, đơn vị, phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

- Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, chức năng, 

nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế tiến hành phát động phong trào thi đua 

và tổ chức thực hiện trong từng đơn vị; đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chương trình, kế hoạch 

công tác hàng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phù 
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hợp với đặc điểm tình hình của phòng, đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Tư pháp. 

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo gửi về Sở 

Tư pháp (Văn phòng Sở) theo quy định. 

- Đề xuất các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong 

trào thi đua để khen thưởng theo thẩm quyền. 

3.2. Văn phòng Sở 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, chế 

độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

- Trên cơ sở đề xuất của các phòng, đơn vị, tiến hành tổng hợp, tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong phong trào thi đua để khen thưởng theo thẩm quyền; xét, trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn 

vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, xem xét, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với thực tiễn./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ TĐKT, Bộ Tư pháp; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Trưởng, Phó KVTĐ: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, 

Cục THADS tỉnh Sơn La; 

- Cụm Thi đua CCQTMTH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- HĐTĐKT Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, TĐKT. 
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