
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
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Số:         /KH-STNMT 
     

         Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

công tác cải cách tư pháp năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 21/02/2022 của Ban Chỉ đạo cải 

cách tư pháp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 

2022; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/32022 của UBND tỉnh về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 

2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị 

quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 

của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác 

của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các 

Thông tư liên tịch giữa các cơ quan tư pháp Trung ương và các cơ quan liên 

quan về công tác tư pháp; chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp phải kịp thời, 

theo đúng chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. Bám sát nội dung, định hướng về cải cách tư pháp đã 

được xác định trong các văn kiện của Đảng, định hướng của Ban Chỉ đạo cải 

cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ 

trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022. 

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức 

và Nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách 

tư pháp.  

- Xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác 

tư pháp công tâm, liêm chính, giỏi nghiệp vụ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí để các cơ quan tư pháp đáp ứng 

yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ 

cải cách tư pháp để bảo đảm nội dung tiến độ, chất lượng công việc theo yêu cầu 

nhiệm vụ.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản về công tác cải cách 

tư pháp  

Người đứng đầu các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thường xuyên, kịp 

thời chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành về công 

tác cải cách tư pháp, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm đến đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Sở trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 

27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 

27/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc 

hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. 

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, thi hành chính sách, pháp luật về 

hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng  

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao các phòng, đơn vị chủ động 

rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu 

lực, không phù hợp với thực tiễn để thực hiện việc công bố danh mục các văn 

bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực một phần theo quy 

định; tham gia góp ý kiến đầy đủ, chất lượng vào các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật do các sở, ngành liên quan chủ trì soạn thảo khi nhận được yêu cầu. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp 

luật thuộc lĩnh vực hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp, thi hành án, nhất là 

các quy định của pháp luật mới có hiệu lực, được sửa đổi, bổ sung; các chủ 

trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và 

người lao động, góp phần kéo giảm tội phạm; Chú trọng đổi mới nội dung và 

hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả.  

- Văn phòng Sở có trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ, hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham 

mưu, chủ trì soạn thảo qua các thời kỳ; cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm 

pháp luật lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND, UBND tỉnh chuyển Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở nhằm đáp ứng, cung cấp 

thông tin thường xuyên, chính xác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai 

thác, tìm hiểu thông tin và tra cứu sử dụng. 

- Lãnh đạo sở theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, đôn 

đốc các phòng, đơn vị thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 

ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Hướng dẫn số 

15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về công tác xây dựng dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp  

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; đảm bảo xây dựng đội ngũ 

cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực 

và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;  

- Cử công chức, viên chức phụ trách công tác pháp chế của Sở tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khi có chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, 

các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; 

phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu khi được yêu cầu.     

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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