
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-STP 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 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 2023 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 2023 theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 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 2023, tạo tiền đề cho năm 2024 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 phải được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, bao quát 04 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 2023 để đạt được kết quả cao nhất. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ 1: Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình (đề 

án, kế hoạch) nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

1.1. Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá tác động và hiệu quả công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, 

trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề hạn chế, tồn 

tại nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cho doanh nghiệp đến năm 2030 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 trong Quý II năm 2023. 
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1.2. Xây dựng Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II năm 2023. 

1.3. Xây dựng Dự thảo trình UBND tỉnh Đề án nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

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

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

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2023. 

1.4. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố đối với dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

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

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

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III năm 2023. 

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

thảo, hồ sơ trình UBND tỉnh dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III năm 2023. 

1.6. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  

Đơn vị chủ trì: 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. 

2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ 

sở 

2.1. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp 

vụ hòa giải cho Hòa giải viên ở cơ sở cho 100% Tổ trưởng tổ hòa giải 
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Cơ quan chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp 

xã. 

Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2023 

2.2. Chỉ đạo nhân rộng, xây dựng khoảng 360/1.687 Tổ hòa giải điển hình 

tiến tiến (chiếm 20% tổng số tổ hòa giải toàn tỉnh) 

Cơ quan chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp 

xã. 

Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2023 

3. Nhiệm vụ 3: Tập trung triển khai hoàn thành việc nhập liệu, điện 

tử hóa (số hóa) thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hộ 

tịch điện tử (số hóa) với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 

của Thủ tướng Chính phủ 

3.1. Số hóa thông tin hộ tịch lịch sử thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh với 

các thông tin ghi trong Sổ hộ tịch gốc tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã được đăng ký từ ngày 30/6/2017 trở về trước 

a) Thu thập, thống kê chi tiết số liệu, đánh giá hiện trạng dữ liệu hộ tịch 

lịch sử (Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1997 trở về trước) 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.  

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023. 

b) Xây dựng Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu, xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.  

Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; đơn vị tư 

vấn (nếu có). 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023. 

c) Tổ chức đấu thầu thực hiện nhập liệu, điện tử hoá thông tin hộ tịch lịch 

sử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đánh giá HSDT, HSĐX, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu. Thông báo kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.  

Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; đơn vị tư 

vấn thẩm định (nếu có). 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023. 

d) Triển khai thực hiện hợp đồng 
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- Thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 

1997 trở về trước từ sổ giấy sang dữ liệu số. 

Đơn vị chủ trì: Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Đơn vị phối hợp, giám sát, theo dõi: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp; Văn phòng sở. 

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn thành thu thập, thống kê số liệu 

(hoàn thành trong năm 2023). 

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ gói thầu 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở; Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2023. 

3.2. Đồng nhất dữ liệu, điện tử hóa (số hóa) giữa 02 hệ thống: Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (CSDLHTĐT) với dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) 

a) Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về rà 

soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 

tịch điện tử dùng chung 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Công an tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

b) Phê duyệt chính thức toàn bộ dữ liệu đã số hóa vào cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử; đồng bộ dữ liệu đã số hóa trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Cơ quan chủ trì: Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Cơ quan phối hợp, giám sát, theo dõi: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp; Văn phòng sở. 

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn thành thu thập, thống kê số liệu 

(hoàn thành trong năm 2023). 

c) Trích xuất dữ liệu đã số hóa trong CSDLTHĐT bàn giao cho Phòng 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh  

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng sở và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội, Công an tỉnh. 

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. 

d) Rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVDC; đồng 

thời xử lý các trường hợp sai lệch dữ liệu 
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Đơn vị chủ trì: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 

tỉnh. 

Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.   

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. 

4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công Chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử cho người dân, doanh nghiệp 

4.1. Xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai hiệu quả dịch vụ công 

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử cho người dân, doanh nghiệp; giao chỉ tiêu tỷ lệ chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2023 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng sở. 

Thời gian thực hiện và hoàn thành: tháng 02 năm 2023. 

4.2. Ban hành văn bản tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn nội dung 

chỉ đạo, giao chỉ tiêu của UBND tỉnh 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng sở. 

Thời gian thực hiện và hoàn thành: tháng 02 năm 2023. 

4.3. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thực hiện chứng thực thường xuyên rà soát, 

bảo đảm 100% người có thẩm quyền chứng thực, người thực hiện chứng thực có 

tài khoản được phân quyền truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện 

chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên. 

 Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023. 

4.5. Ban hành văn bản kiến nghị các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

tăng cường sử dụng bản sao điện tử trong thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2023. 

4.6. Biên soạn tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, doanh 

nghiệp về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (Tờ gấp chứng thực bản sao điện tử) 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 
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Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

4.7. Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc Chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

Thời gian thực hiện:  Quý II năm 2023. 

4.8. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả Chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 

Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2023. 

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 2023, trong đó tập trung 

tham mưu triển khai thực hiện 04 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 2023, 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 2023./. 

 
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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