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KẾ HOẠCH 

  Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022; trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công 

tác tư pháp năm 2022 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 2022 bằng 

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

tác tư pháp đạt kết quả cao nhất 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. Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, 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. Công tác 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. 

- Nâng cao chất lượng góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là 

các dự thảo văn bản liên quan đến công tác thanh tra;  

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục 

rà soát các quy định pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo làm ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức. 

- Tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là Luật, 

Pháp lệnh, Nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông 

qua.   

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này) 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế. 

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án 

tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 
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- Nâng cao năng lực, tăng cường vai trò và hoạt động của đội ngũ làm công 

tác pháp chế tại Thanh tra tỉnh. 

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này) 

3. Công tác xây dựng ngành; cải cách hành chính và thi đua - khen 

thưởng 

- 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 này, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tổ chức có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh phát động, thúc đẩy sự lan tỏa các phong trào thi đua. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, 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.                                                    
 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

                    Lê Toàn Thắng 

 


		thanhtratinh@hatinh.gov.vn
	2022-03-29T16:20:09+0700




