
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-STP 

 

Lào Cai, ngày      tháng    năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2023 

 

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại: Kế hoạch số 22/KH-UBND 

ngày 17/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/02/2023 rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 

462/UBND-NC ngày 09/02/2023 về việc tổ chức thực hiện công tác tập huấn, 

bồi dưỡng. 

Thực hiện Kế hoạch số 05 KH-STP ngày 10/1/2023 của Sở Tư pháp về 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp năm 2023, Sở Tư pháp 

tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh 

vực Tư pháp năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bồi dưỡng về chuyên môn về nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp 

huyện, cấp xã tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: PBGDPL; hòa giải ở cơ sở 

và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, kiểm 

tra, rà soát văn bản QPPPL; xử lý vi phạm hành chính; chứng thực; đấu giá tài 

sản; trợ giúp pháp lý. 

 - Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân thông 

qua các hoạt động tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

- Các nội dung hoạt động đảm bảo thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm; 

đảm bảo sự lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ liên quan; 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức 

thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; đánh giá, 

công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

1.1. Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: 
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a) Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 02 Hội nghị tập trung tại tỉnh Lào Cai. 

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn: 

+ Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng biên soạn tài liệu PBGDPL, kỹ 

năng PBGDPL thông qua một số phương pháp truyền thông; 

+ Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng bài giảng điện tử; 

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nội dung cơ bản của Công ước chống 

tra tấn, Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về 

quyền dân sự, chính trị. 

- Thành phần tham dự:  Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 100 đại biểu/Hội nghị. 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lào Cai 

b) Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính 

sách:  

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 02 Hội nghị tập trung tại tỉnh Lào Cai. 

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý I năm 2023. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Kỹ năng xây dựng tài liệu truyền thông; 

+ Kỹ năng xác định chính sách có tác động lớn đến xã hội; 

+ Kỹ năng tổ chức truyền thông; 

+ Kỹ năng tổng hợp, tiếp thu góp ý. 

- Thành phần mời:  

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 

+ Cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;  

+ Công chức pháp chế của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 

+ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.  

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lào Cai. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 250 đại biểu/Hội nghị. 

c) Hội nghị phổ biến pháp luật theo đợt:  

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 04 Hội nghị tập trung tại tỉnh Lào Cai. 

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, trong các Quý I, II, III năm 2023. 
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- Nội dung: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản 

luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại các kỳ họp trong năm 2022 và 

2023; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương 

ban hành. 

- Thành phần tham dự:  

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;  

+ Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh;  

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lào Cai. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 250 đại biểu/Hội nghị. 

1.2. Lĩnh vực hoà giải ở cơ sở:  

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 09 Hội nghị tập trung tại 09 huyện, thành phố, 

thị xã.  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng 

chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy; 

+ Hướng dẫn quy trình bầu, công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải, 

thôi làm hòa giải viên; 

+ Kỹ năng ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; lập hồ sơ công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp và công chức trực tiếp tham 

mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Đại diện Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã.  

+ Cấp xã: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ 

tịch của xã, phường, thị trấn trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  xã, phường, 

thị trấn; Công chức Tài chính - Kế toán; Mỗi xã, phường, thị trấn mời đại diện 05  

trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 05  trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân 

phố. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến số lượng đại biểu của các Hội nghị như sau: 

Thành phố Lào Cai 241 đại biểu; huyện Bát Xát 298 đại biểu; huyện Bảo Thắng 

200 đại biểu; huyện Bắc Hà 270 đại biểu; huyện Bảo Yên 242 đại biểu; huyện 

Mường Khương 228 đại biểu; huyện Si Ma Cai 144 đại biểu; huyện Văn Bàn 312 

đại biểu; thị xã Sa Pa 228 đại biểu.  
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- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị hành chính là trung tâm của các huyện, 

thị xã, thành phố. 

1.3. Lĩnh vực đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ chủ chốt được giao 

theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật 

gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 09 Hội nghị tập trung tại 09 huyện, thành phố, 

thị xã.  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Tổng quan nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với 

xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; 

+ Kỹ năng lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP;  

+ Giải đáp những khó khăn, vướng mắc. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp huyện: Thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

cấp huyện và Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng. 

+ Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng Công an xã, công 

chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán, công chức Tư pháp 

- Hộ tịch, công chức Văn hoá – xã hội; Chỉ huy trưởng quân sự xã, đại diện Lãnh 

đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã (gồm: Hội Phụ 

nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên xã) (14 đại biểu/đơn vị 

cấp xã). 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến số lượng đại biểu của các Hội nghị như sau: 

Thành phố Lào Cai 256 đại biểu; huyện Bát Xát 321 đại; huyện Bảo Thắng 215 

đại biểu; huyện Bắc Hà 275 đại biểu; huyện Bảo Yên 253 đại biểu; huyện Mường 

Khương 239 đại biểu; huyện Si Ma Cai 148 đại biểu; huyện Văn Bàn 323 đại biểu; 

thị xã Sa Pa 237 đại biểu. 

- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị hành chính là trung tâm của các huyện, 

thị xã, thành phố. 

1.4. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN năm 2023 

1.4.1. Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ và Tổ tư vấn 

Mô hình tảo hôn 
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- Hình thức tổ chức: Tổ chức 02 Hội nghị tập trung tại UBND xã Phong Niên 

và UBND xã Thái Niên huyện Bảo Thắng.  

- Thời gian: 01 buổi/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn:  

+  Phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống. 

+ Hướng dẫn triển khai hoạt động của Tổ tư vấn tại thôn. 

+ Hướng dẫn ghi chép, báo cáo hoạt động mô hình 

- Thành phần mời tham dự: Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Mô hình; 

Thành viên Tổ tư vấn tại thôn. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu. 

- Địa điểm tổ chức: Tại UBND xã Phong Niên và UBND xã Thái Niên. 

b) Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho thành viên sinh hoạt Mô hình 

 - Hình thức tổ chức: Tổ chức 02 Hội nghị tập trung tại UBND xã Phong 

Niên và UBND xã Thái Niên huyện Bảo Thắng.  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn: Tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực 

gia đình; các hủ tục bị nghiêm cấm và hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống;… 

- Thành phần mời tham dự: Thành viên sinh hoạt Mô hình. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu. 

- Địa điểm tổ chức: tại UBND xã Phong Niên và UBND xã Thái Niên. 

1.4.2. Tiểu dự án 1, Dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số: 

a) Nội dung 2. Tiểu dự án 1, Dự án 10: 

(i) Hội nghị phổ biến kiến thức và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính 

sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng 

đặc biệt khó khăn (HN cấp tỉnh) 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 01 Hội nghị tập trung tại thành phố Lào Cai.  

- Thời gian: 01 ngày, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn: 

+ Tập huấn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua hình thức tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu (tờ gấp, hỏi - đáp …) 

+  Cập nhật kiến thức văn bản mới về chính sách pháp luật dành cho đồng 
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bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn 

- Thành phần mời tham dự: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (tập 

trung vào các ngành: Ban Dân tộc, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giao thông vận tải - Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM). 

- Số lượng đại biểu:Dự kiến 250 đại biểu. 

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Lào Cai. 

(ii) Hội nghị phổ biến kiến thức và kỹ năng phổ biến pháp luật cho các 

trưởng thôn tại các huyện Si Ma Cai, Văn Bàn và thị xã Sa Pa (HN cấp huyện) 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 03 Hội nghị tập trung tại 03 địa phương được 

lựa chọn: Si Ma Cai, Văn Bàn, Sa Pa.  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng tới người dân. 

+ Cập nhật kiến thức văn bản mới về chính sách pháp luật dành cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn 

- Thành phần mời tham dự: Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến số lượng đại biểu của các Hội nghị cụ thể như 

sau: Huyện Văn Bàn: 195 đại biểu, thị xã Sa Pa 115 đại biểu, huyện Si Ma Cai 65 

đại biểu. 

- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị hành chính là trung tâm của các huyện. 

(iii) Hội nghị phổ biến, chính sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc 

thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn tại 03 xã của 03 huyện 

Si Ma Cai, Văn Bàn và thị xã Sa Pa (HN chỉ đạo điểm cấp xã) 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 03 Hội nghị tập trung tại 03 xã/huyện được lựa 

chọn (lựa chọn xã đảm bảo điều kiện: khó khăn và nhiều đồng bào dân tộc thiểu 

số đang sinh sống). 

- Thời gian: 01 buổi/Hội nghị, Quý II năm 2023. 

- Nội dung tập huấn: Phổ biến nội dung văn bản pháp luật mới về chính sách 

pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt 

khó khăn. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cán bộ, công chức cấp xã, các chức danh chủ chốt của thôn;  

+ Trưởng các thôn, tổ dân phố;  

+ 4 công chức của huyện (2 công chức phòng tư pháp và 02 công chức phòng 

dân tộc để hướng dẫn kỹ năng tổ chức Hội nghị cấp xã). 



7 

 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 50 đại biểu/Hội nghị. 

- Địa điểm tổ chức: UBND các xã được lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm. 

b) Nội dung 3, tiểu dự án 1, Dự án 10: 

Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 04 Hội nghị tập trung tại các huyện Bắc Hà, 

Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa. 

- Thành phần mời tham dự: Già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng 

đồng và cán bộ cơ sở tại các xã vùng I, II, III trên địa bàn các huyện, thị xã 

- Số lượng đại biểu: 60 đại biểu/Hội nghị. 

- Thời gian: 02 ngày/Hội nghị, dự kiến Quý II, Quý III năm 2023. 

- Chỉ tiêu đặt ra: 100% các lớp tập huấn được tổ chức; người tham dự tập 

huấn có hiểu biết về chính sách trợ giúp pháp lý, có khả năng giới thiệu, thông 

tin, giải thích về trợ giúp pháp lý, làm cầu nối giữa người dân và Trung tâm TGPL. 

- Địa điểm tổ chức Tại các đơn vị hành chính là trung tâm của các huyện, thị xã. 

2. Lĩnh vực xây dựng văn bản QPPL: 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 

2019-2023 cho các huyện, thị xã, thành phố 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 09 Hội nghị tập trung tại 09 huyện, thành phố, 

thị xã.  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, sẽ tổ chức sau khi được cấp kinh phí. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Quy trình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Hướng dẫn trình tự thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023; 

+ Hướng dẫn xây dựng báo cáo, Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 và các biểu mẫu kèm theo. 

+ Giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp huyện: Lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện Ban pháp chế HĐND 

huyện, công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPPL tại các 

phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

+ Cấp xã: Lãnh đạo HĐND hoặc UBND cấp xã; công chức Tư pháp - Hộ 

tịch, công chức Văn phòng thống kê, Công chức Văn hóa - Xã hội.  

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 734 người.  

- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị hành chính là trung tâm của các huyện, 
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thị xã, thành phố. 

3. Lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật: 

Hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 04 Hội nghị tập trung tại 04 huyện (Mường 

Khương, Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà)  

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Tập huấn Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

+ Tập huấn Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp huyện: (19 đại biểu) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các 

Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Đại diện các cơ quan: Tòa án, 

Hạt Kiểm lâm, Chi cục thuế, Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục thi hành án dân 

sự; Công an huyện.   

+ Cấp xã: (Mỗi xã 05 đại biểu): Lãnh đạo  Ủy ban nhân dân cấp xã, Công 

chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường 

(đối với thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với 

xã), Công an, Chủ tịch UBMT Tổ quốc cấp xã. 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 408 đại biểu.  

4. Lĩnh vực Hành chính -Bổ trợ tư pháp 

4.1. Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho 

đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 01 Hội nghị tập trung tại tỉnh Lào Cai 

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, dự kiến Quý III năm 2023 

- Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ chứng thực 

theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 

thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 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 ngày 16 tháng 02 năm 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. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp (04 đại biểu);  
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+ Cấp huyện: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành 

phố (18 đại biểu); 

+ Cấp xã: (Mỗi xã 01 đại biểu): Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (152 
người). 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 174 đại biểu.  

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lào Cai. 

4.2. Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức 01 Hội nghị tập trung tại tỉnh Lào Cai. 

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị, dự kiến Quý III năm 2023 

- Nội dung tập huấn: Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 

08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, có hiệu 

lực từ ngày 25/3/2022. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp tỉnh: (50 đại biểu): Các sở, ngành có liên quan;  

+ Cấp huyện: (54 đại biểu): UBND huyện, Phòng Tài chính, Trung tâm phát 

triển quỹ đất, Công an, Chi cục THADS, Chi cục kiểm lâm ; 

+ Các tổ chức hành nghề đấu giá và đấu giá viên (21 đại biểu) 

- Số lượng đại biểu: Dự kiến 125 đại biểu.  

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Lào Cai. 

 (Có Dự kiến lịch tổ chức các hội nghị, tập huấn kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng: Phổ biến giáo dục pháp luật; Văn bản quy phạm pháp 

luật; Hành chính – Bổ trợ Tư pháp; Trung tâp Trợ giúp pháp lý Nhà nước:  

a) Chủ trì liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực 

hiện các nhiệm vụ tại Mục II Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng 

tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; 

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc mời, liên hệ báo cáo viên pháp 

luật (nếu có), phân công báo cáo viên chuẩn bị bài giảng, tham gia lên lớp, báo 

cáo tại các hội nghị, tập huấn; 

c) Phối hợp với Văn phòng Sở Tư pháp trong việc thực hiện các chế độ tài 

chính theo quy định hiện hành. 

2. Văn phòng Sở Tư pháp 

a) Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết, cụ thể thực hiện các nội dung 

tại kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật; 
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b) Phối hợp với Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật trong việc thực hiện các 

nội dung liên quan tại Mục II Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Phối hợp với 

Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Mục II Kế 

hoạch này, cụ thể: 

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp làm đầu mối phối hợp với Sở Tư pháp trong triển 

khai các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức hội nghị, tập huấn; 

b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp 

với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. 

4. Kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch này được đảm 

bảo từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao Sở Tư pháp năm 2023 và đảm bảo 

thực hiện theo quy định tài chính hiện hành. 

b) Đại biểu không hưởng lương tham dự hội nghị được hỗ trợ kinh phí theo 

quy định tài chính hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh vực Tư pháp 

năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Văn phòng Sở Tư pháp: Chánh văn phòng; Kế toán; 

- Các phòng: PBGDPL; Văn bản QPPL; Hành chính – Bổ 

trợ tư pháp; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải); 

- GĐ, PGĐ 1,2,3; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quỳnh 
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