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KẾ HOẠCH 

  Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021; trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

công tác tư pháp năm 2021 tại cơ quan với các nội dung cụ thể sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xác định, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 bằng 

các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công 

tác tư pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác pháp chế trong việc 

tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp; tăng cường mối 

quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai công tác tư pháp. 

3. Triển khai Kế hoạch phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả và đáp 

ứng tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phù hợp với các điều kiện, nguồn lực được 

giao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 

1.1. Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các 

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của 

ngành; Nghị quyết 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. 

1.2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác xây 

dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL). Nâng cao chất lượng góp ý văn bản QPPL, đẩy mạnh kiểm tra, rà 

soát văn bản QPPL để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định trái pháp luật, mâu 

thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. 

1.3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN” giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 

32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 
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1.4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.  

1.5. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên 

môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ làm 

công tác pháp chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện công tác tư pháp năm 2021 

 Ban hành kèm theo Kế hoạch này 02 Phụ lục liên quan đến các lĩnh vực 

công tác: (1) Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật; Theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (2) Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, pháp chế, bồi thường nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giải pháp thực hiện 

1.1. Chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính 

khả thi cao, bám sát Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, sở Tư pháp. 

1.2. Quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế. Chủ động báo cáo, 

thông tin, phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tư pháp, pháp chế. 

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu 

hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, doanh 

nghiệp.  

2. Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các phòng 

Nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Tư pháp theo quy định. 

2.2. Phòng Nghiệp vụ 3 kịp thời tham mưu đề xuất những nhiệm vụ cần 

được ưu tiên tập trung giải quyết trong từng thời gian cụ thể để Kế hoạch được 

thực hiện đồng bộ và hiệu quả./. 

 
N         
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (TD office); 

- Lưu VT, NV3.                                                    
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