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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 191/KH-UBND 
                  

Văn Quan, ngày 04 tháng 10 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện Về 

triển khai công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan; Kế hoạch số 

70/KH-UBND ngày 06/03/2019 của UBND huyện Về thực hiện công tác kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, UBND huyện Văn 

Quan ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 đối với một số UBND 

xã như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Kiểm tra kết quả việc thực hiện công tác tư pháp năm 2019 tại cơ sở, bao 

gồm: Công tác chứng thực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước... Qua kiểm tra 

kịp thời phát hiện, xem xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai 

sót (nếu có). 

2. Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống 

hóa và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cấp huyện, cấp xã. 

Qua đó, nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết 

hiệu lực, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình 

chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo 

đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

 3. Việc kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh trung thực 

kết quả hoạt động các lĩnh vực công tác tư pháp. Kiểm tra kết hợp với trao đổi 

chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc, khó khăn từ cơ sở. Qua công tác 

kiểm tra cần biểu dương những cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời 

thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và đề xuất những giải pháp 

nâng cao hiệu quả các mặt công tác tư pháp trong thời gian tới. 

4. Công tác kiểm tra được gắn với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn huyện năm 2019. Các xã được kiểm tra cũng sẽ 

là các xã có hoạt động kiểm tra tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (có Kế 

hoạch riêng). 
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 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 1. Công tác chứng thực 

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; kết quả việc thực hiện 

các thủ tục chứng thực tại UBND xã (gồm chứng thực bản sao, chứng thực hợp 

đồng, giao dịch và chứng thực các việc khác theo quy định); việc niêm yết TTHC; 

lưu trữ các hồ sơ; thu lệ phí chứng thực (kiểm tra hồ sơ thực tế). 

 2. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND xã theo Luật Hộ tịch 

và các văn bản pháp luật liên quan; kết quả giải quyết hộ tịch cho công dân; việc lưu 

trữ các hồ sơ đăng ký hộ tịch; việc ghi chép các biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch và khóa 

sổ hộ tịch (kiểm tra hồ sơ thực tế); việc niêm yết TTHC; việc sử dụng hệ thống 

thông tin quản lý hộ tịch trực tuyến. 

 3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật hằng năm và các kế 

hoạch chuyên đề; công tác kiện toàn và hoạt động của Tổ tuyên truyền viên pháp 

luật cấp xã; công tác quản lý, sử dụng Tủ sách pháp luật; kết quả thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm kiểm 

tra. 

4. Công tác xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Kiểm tra việc ban hành kế hoạch hằng năm để thực hiện các hoạt động xây 

dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bảo đảm tăng cường 

tiếp cận pháp luật cho người dân; công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa 

của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức và 

Nhân dân trên địa bàn; kiểm tra việc phân công và kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ 

thể cho từng công chức cấp xã trong triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; việc rà 

soát, chấm điểm và lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

việc bố trí kinh cho công tác này. 

 5. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

5.1. Về tình hình xử phạt vi phạm hành chính: 

- Nhận xét, đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính; tình hình vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm 

hành chính ở địa phương, lĩnh vực;  

- Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý; đối tượng vi phạm; việc áp dụng các hình 

thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 

phạt vi phạm hành chính; các loại hành vi vi phạm phổ biến; 

- Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tổng số tiền phạt 

thu được; số lượng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; số giấy 
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phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng có thời hạn; số vụ bị đình chỉ hoạt 

động có thời hạn; số lượng quyết định xử phạt chưa được thi hành; số quyết định 

hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền; số vụ bị cưỡng chế thi hành; số vụ bị khiếu nại, 

khởi kiện; 

- Việc thực hiện biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối 

với người chưa thành niên vi phạm; 

- Số hồ sơ có dấu hiệu tội phạm được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình 

sự; 

- Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành 

chính; kiến nghị, đề xuất. 

5.2. Về tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 

- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại địa 

phương; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện; 

- Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 

số lượng hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; 

- Số trường hợp áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý 

tại gia đình đối với người chưa thành niên; 

- Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị. 

 6. Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ 

thống hóa và tổ chức thực hiện VBQPPL 

- Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp xã.  

- Kiểm tra kết quả công tác rà soát , xử lý VBQPPL của HĐND, UBND cấp 

xã. 

- Kiểm tra kết quả công tác hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã 

ban hành kỳ 2014-2018 và việc xử lý sau hệ thống hóa. 

- Kiểm tra công tác tự kiểm tra và công tác xử lý VBQPPL sau khi có thông 

báo của Phòng Tư pháp (nếu có); 

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các VBQPPL của HĐND và 

UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. 

7. Kiểm tra việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của UBND cấp xã; công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn 

xã 

- Kiểm tra việc xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND cấp xã. 

- Kiểm tra công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Yêu cầu UBND các xã được kiểm tra xây dựng Báo cáo bằng văn bản theo 

các nội dung tại Mục II Kế hoạch này để làm việc với Đoàn kiểm tra (phô tô mỗi 
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Báo cáo làm 03 bản cho Đoàn). Đồng thời chuẩn bị các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến các nội dung kiểm tra để Đoàn kiểm tra xem xét, đánh giá thực tế. 

 2. Giai đoạn kiểm tra: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác công tác tư pháp 

trong năm 2019 (từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra). 

 3. Các đơn vị được kiểm tra gồm 03 UBND xã: Tân Đoàn, Trấn Ninh, Tri 

Lễ 

 - Thành phần dự kiểm tra của UBND xã gồm: Chủ tịch UBND xã, 02 công 

chức Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng Công an xã (liên quan đến công tác xử lý vi phạm 

hành chính), Văn phòng UBND xã. UBND xã có thể mời thêm các thành phần liên 

quan đến các nội dung kiểm tra. 

 - Địa điểm thực hiện kiểm tra tại trụ sở UBND xã. 

4. Thành phần Đoàn kiểm tra 

 - Theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện.  

 - Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm 

tra báo cáo Chủ tịch UBND huyện và thông báo kết quả đến UBND các xã, thị trấn.  

 5. Thời gian kiểm tra: 01 ngày/01 UBND xã; thời gian làm việc từ 8h00’ 

sáng tại UBND xã. 

- Xã Trấn Ninh: Ngày 15/10/2019. 

- Xã Tri Lễ:  Ngày 17/10/2019. 

 - Xã Tân Đoàn: Ngày 21/10/2019. 
 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Văn Quan về kiểm tra công tác tư 

pháp năm 2019 tại một số UBND xã. Yêu cầu Đoàn kiểm tra và lãnh đạo UBND 

các xã có tên trong danh sách kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội 

dung, tiến độ Kế hoạch đề ra./.  

 

Nơi nhận: 
- CT UBND huyện;   

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã kiểm tra; 

- Lưu: VP, PTP. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

                                                                                            
 


