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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tư pháp năm 20 trên địa bàn huyện Văn Quan
Thực hiện Kế hoạch số
của UBND tỉnh về
riển khai công tác tư pháp năm 20 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn UBND huyện
Văn Quan ban hành ế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 20 trên địa bàn
huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm
trên địa bàn huyện theo
định hướng chương trình công tác của ngành Tư pháp. Cụ thể h chương trình
công tác của Bộ Tư pháp, ế hoạch công tác tư pháp năm
của UBND tỉnh
bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và
nhiệm vụ chính trị của huyện, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
công tác tư pháp năm
trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
Việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm
phải được
thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả từ cấp huyện đến cơ sở trên tất cả các lĩnh
vực công tác tư pháp hú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư
pháp, chương trình cải cách tư pháp năm
theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Tư
và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy tính chủ động, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm
đạt kết quả cao nhất
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

luật
nghiệp

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm ph
; quản lý nhà nước về pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL
Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành
VBQPPL năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành
PPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ
và Nghị định
số 154/2020/NĐ
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 34/2016/NĐ
của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hàn Luật B
cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND,
huyện thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL
nâng cao chất lượng và bảo đảm thời hạn trình b

hực hiện việc góp ý thẩm định đúng thời hạn, có chất lượng đối với các
dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND huyện
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng VBQPPL cho cán bộ
công chức thực hiện công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn huyện
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL do UBND huyện
hành, phấn đấu kiểm tra đạt
% trở lên các văn bản được ban hành trong năm;
kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên các VBQPPL do HĐND, UBND cấp
ban hành gửi đến phát hiện kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu
áp luật hoặc không còn phù hợp; theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra, xử lý
văn bản trái pháp luật đã
kiến nghị
Thực hiện r
VBQPPL do HĐND, UBND huyện
; định kỳ
ông bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành đã hết hiệu lực
theo quy định. ướng dẫn tra cứu, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về
pháp luật.
Thường xuyên thực hiện cập nhật VBQPPL của HĐND ỉnh, UBND tỉnh
nh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; hướng dẫn tra cứu, sử dụng có
hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
1.3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ
của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch của
UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ
Tổ chức thực hiện Quyết định
số 2809/QĐ
020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê uyệt Chương
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021
Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng
các lĩnh vực pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, thương
mại, sở hữu trí tuệ, lao động... cho doanh nghiệp trên địa bàn yện
2. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2.1. Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành

- Tổ chức triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ CP ngày 23/12/2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Nghị định
số 19/2020/NĐ CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật
trong thi hành pháp luật về XLVPHC
Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối
với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành
kèm theo Quyết định số 43/2020/QĐ UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác
thi hành pháp luật về
theo quy định.

huyện

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
về
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác này trên địa bàn
2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch
luật năm
, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ
đạo của Trung ương và của Tỉn lĩnh vực được dư luận quan tâm và các lĩnh vực
được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm
Triển
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các chỉ số
“Chi phí tuân thủ pháp luật” (Chỉ số B1).
iếp tục ự
ệ Kế hoạch số 151/KH UBND ngày 17/8/2018 của
UBND huyện về thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi
hành pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn năm 2018–
” Tổ chức
thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ
ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật tại địa phương.
tư pháp
Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn
quốc" hương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn
2024; Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng k
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
y định về thực
hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn
quốc” gắn với việc tổ ứ
ự
ện Đề á “ ổ
ể đơn giả ó
à
à ác cơ sở ữ ệu liên quan đ
ả ý dân cư giai
đoạ
”
chỉ đạo của Tỉnh Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
số hoá dữ liệu hộ tịch, cập nhật thông tin hộ tịch Giai đoạn Tiếp tục tổ chức thực
hiện Kế hoạch số
/2017 của UBND huyện triển khai
thực hiện chương trình hành động Quốc gia c a Việt Nam về đăng ký và thống kê
hộ tịch giai đoạn 2017
ổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ
ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều c a Nghị định số
19/2011/NĐ
11 c a Ch nh ph quy định chi ti t thi hành một số
điều c a Luật Nuôi con nuôi

Triển khai có hiệu quả 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Thông tư số 01/2020/TT
020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ CP; dịch
vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công
quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ
8/4/2020 của
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Tổ chức thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch
tại
UBND các cấp trên địa bàn nhất là đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thường
chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ
hộ tịch, chứng thực, nuôi
con nuôi cho cấp xã; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về
hộ tịch, chứng thực tại
cấp xã.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
phường, thị trấn tiếp cận pháp luật
.1. Công tác phổ bi n giáo d c pháp luật
Tổ chức thực hiện Quyết định số 1521/QĐ TTg ngày 06/10/2020 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80
20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW của Ban Bí
thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, N
Thông tư số
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí
đánh giá hiệu quả công tác
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch
PBGDPL năm
tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL và tổng kết
10 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam” năm 2022; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Bộ luật.
Kịp thời phổ biến
Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được thông qua năm
các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện Đổi mới nội dung,
phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường xã hội
hóa đối với công tác PBGDPL chú trọng công tác PBGDPL trong nhà trường gắn
công tác PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh những vấn đề được dư luận xã hội quan
Tăng cường hoạt động PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại
tuyên truyền lưu động, trang tin điện tử và hệ thống quản trị
iếp nhận, cấp phá
tài liệu
ổ ứ
ể
ự
ệ
Quyết định số 14/2019/QĐ TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây
dựng, quản lý, khai thác t sách pháp luật chỉ đạo xây dựng, củng cố
trang bị
bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban hành
ủ sách pháp luật tại cơ quan,
đơn vị,
cấp xã tổ chức
cuộc thi tìm hiểu pháp luật ổ chức thực hiện có
hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam” năm

ăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL;
kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị
Tập trung bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho
100% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 90% tuyên truyền viên pháp luật cấp xã góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện.
.2. Công tác hòa giải ở cơ sở
iếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17
12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cư ng sự lãnh đạo c a các c p y
Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 152/KH
của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 17 CT/TU c a
Ban Thư ng v Tỉnh y
ổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17
ngày 12/10/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở
cơ sở giai đoạn 2019 2022”.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở ồi dưỡng,
cao năng lực cho đội ngũ òa giải viên ở cơ sở: 100% công chức quản lý nhà nước
về công tác hòa giải ở cơ sở của cấp huyện, cấp xã được bồi dưỡng kiến thức pháp
luật quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở
hòa giải viên được bồi
dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải à soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa
giải ở cơ sở, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần tham
để nâng cao chất lượng vụ
việc hòa giải phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt trên
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng,nhân rộng mô hình điểm Tổ hòa giải điển hình
tiên tiến
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải
viên ở cơ sở giai đoạn 2019
” theo Quyết định số 428/QĐ
18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
.3. Xây dựng xã, thị tr n đạt chuẩn ti p cận pháp luật
Triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây
dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho
người dân” theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ
của
Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật;
tư số
ủa Bộ trưởng Bộ Tư pháp
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ
Tập trung xây dựng các xã điểm nông thôn mới năm
cận pháp luật

đạt chuẩn tiếp

Phấn đấ xây dựng tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt từ
0% trở lên.
ác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

ế ục triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu
rộng các nội dung pháp luật về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến
đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn
iểm tra công tác tư pháp
Tư pháp xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác tư
quy định của ngành Tổ chức kiểm tra công tác chuyên môn tư pháp tại
đến 04 xã trong năm
Qua công tác kiểm tra kịp thời hướng dẫn, chấn
chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Một số nhiệm vụ công tác tư pháp khác
Phòng Tư pháp giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi
hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công
tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp
ban hành. Công chức tư pháp cấp xã có trách nhiệm tham gia hỗ trợ cơ quan t
hành án dân sự thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến công tác thi hành
án dân sự; phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp
hạng các chỉ số “Chi ph tuân th pháp luật” (Chỉ số B1
ếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Phòng Tư pháp và sắp xếp, bố
biên chế công chức Tư pháp Hộ tịch cấp xã theo quy định
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư
pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức ngành Tư pháp Chỉ thị số 02/CT
ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện phong
thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức, ngư i lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực
hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019
”.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, chuyên
môn nghiệp vụ công tác tư pháp. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên
chức các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp, pháp chế trên địa bàn huyện đủ về số
lượng, đạt chuẩn về trình độ, thành thạo về nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, có khả
năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, pháp chế tại
cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cán bộ hộ tịch cấp huyện, xã được bồi dưỡng
và cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Hộ tịch
Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Tư pháp lập thành
tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Tư pháp
và của tỉnh Lạng Sơn; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do
UBND huyện giao. Làm tốt vai trò thành viên của các Hội đồng phối hợp công tác
được phân công tham gia.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này và các kế hoạch chuyên đề của UBND tỉnh
Sở Tư pháp
Phòng Tư pháp ham mưu cho UBND huyện ban hành các kế
hoạch của từng lĩnh vực chuyên môn công tác tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.
UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch công tác tư pháp
năm
để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn, đồng
thời gửi về UBND huyện và Phòng Tư pháp để theo dõi, tổng hợp trước ngày
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Phòng Tư pháp huyện chủ
động tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trên
địa bàn trong năm
. Đồng thời có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện thực
hiện những nội dung công tác nêu trong Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện Kế hoạch này
huyện, Sở Tư pháp kết quả thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm
của UBND
huyện Văn Quan, yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

Sở Tư pháp;
Huyện ủy;
TT HĐND huyện;
PCT UBND huyện;
Các cơ quan CM thuộc UBND huyện;
UBND các xã, thị trấn;
Lưu

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú

