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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác Tư pháp thành phố Lào Cai năm 2023  

 
 

Căn cứ Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 08/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Lào Cai về công tác năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 
30/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2023. UBND thành phố ban hành Chương trình công tác Tư 
pháp năm 2023, cụ thể như sau: 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công 
tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn 
theo thẩm quyền; triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

ban hành VBQPPL năm 2020; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của các ngành, 
các cấp và của Nhân dân trên địa bàn vào các dự án Luật, các dự thảo văn bản 

QPPL nhất là Luật đất đai “sửa đổi”. Tiếp tục tham gia ý kiến, thẩm định đối với 
các hồ sơ dự thảo văn bản QPPL theo thẩm quyền. Đẩy mạnh các biện pháp nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát các văn bản QPPL; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật xây 

dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ cán 
bộ, công chức trên địa bàn thành phố. 

2. Đẩy mạnh công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật, lĩnh vực trọng 
tâm năm 2023; Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Thu thập, xử 
lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác đôn đốc, theo 
dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban 

hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật; Tiếp tục triển khai thi hành Luật 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, các 

Nghị định có liên quan; Kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 đối với các xã, 

phường Xuân Tăng, Hợp Thành, Tả Phời. Tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng, tập 
huấn chuyên sâu và thực hiện công tác truyền thông về xử lý vi phạm hành chính, 

theo dõi thi hành pháp luật. 
3. Tập trung tuyên truyền phổ biến các Luật mới, Pháp lệnh, các chính sách 

của Trung ương, của Tỉnh và thành phố mới ban hành; Xây dựng và ban hành các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022 - 

2027; Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đề án 

"Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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giai đoạn 2023-2030". Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 447/KH-UBND 
ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và  Kế hoạch số 106-KH/TU 

ngày 23/02/2022 của Thành ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU 
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân 
dân Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo sự 

lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Biên soạn và xuất bản: Bản tin pháp luật tuần; văn 
bản định hướng tuyên truyền hàng tháng; Tổ chức tuyên truyền trên sóng phát 

thanh - tuyền hình, trên cổng thông tin điện tử, Trang thông tin về phổ biến giáo 
dục pháp luật thành phố; Xây dựng nội dung chuyên mục “Bản tin “Chính sách 

pháp luật” trên sóng phát thanh thành phố; Thực hiện chuyên mục "Giới thiệu văn 
bản mới", "Pháp luật và đời sống" trên truyền thanh cơ sở; Xây dựng chuyên mục 

“Mỗi tuần 01 Điều Luật” được lồng gắn với các buổi sinh hoạt, giao ban, thông tin 
đầu giờ ở các cơ quan, đon vị, UBND các xã, phường và trong các buổi chào cờ ở 

các trường học trên địa bàn thành phố. Tham mưu cho UBND thành phố tham gia 
cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật; Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đạt chuẩn Chương 

trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ tuyên 
truyền viên pháp luật ở cơ sở tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, hiểu biết 

pháp luật, có khả năng vận động, thuyết phục; Tổ chức các hội nghị phổ biến giáo 
dục pháp luật theo đợt trong năm; Tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, 
ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường và doanh nghiệp; 01 Hội nghị tập huấn 

chuyên sâu nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL cho báo cáo viên và tuyên truyền 
viên pháp luật năm 2023. 

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Ban hành 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trong 

năm 2023; Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố; Triển khai văn 
bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và triển khai hoạt động 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Tiếp tục củng cố xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, 
đơn vị, xã, phường; Tổ chức sơ kết việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật. 
Thường xuyên rà soát, củng cố, kiên toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa 

giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công 
tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Tổ 

chức cuộc thi hòa giải viên cơ sở giỏi cấp huyện năm 2023 và tham gia Hội thi 
cấp tỉnh; tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; kiểm tra việc thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở. 
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5. Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ hành chính công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được 

cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, tuyên truyền vận động 
người dân tham gia sử dụng; kết hợp việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện thanh toán trực 

tuyến; Phần đấu hoàn thành, vượt thu phí, lệ phí được giao. Tăng cường chỉ đạo, 
hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực, nuôi con nuôi 

cho cấp xã. Tiếp tục thực hiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung; 
phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Lào Cai. Tổ chức 01 

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho công chức làm 
công tác hộ tịch cấp cấp xã. Kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại các xã, phường Lào Cai, Kim Tân, 
Bắc Lệnh, Thống Nhất. 

6. Triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023; tăng cường quản lý Nhà 
nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính 

tư pháp; Duy trì thực hiện kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 09/8/2019 của 
UBND tỉnh về xêp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa 

bàn; Kịp thời cung cấp tài liệu, chứng cứ và giải trình các vụ án hành chính, dân 
sự theo yêu cầu của Tòa án nhân dân các cấp; triển khai kịp thời, đúng quy định 
các bản án đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện đúng quy định về thi hành án; Tập 

trung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Tiếp tục 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm 

chất đạo đức đội ngũ công chức ngành Tư pháp; đổi mới công tác chỉ đạo, điều 
hành; thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, 

chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống công 
chức, người lao đông động ngành Tư pháp; thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng kịp thời đối với cá nhân trực tiếp làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

* Quý I:  
1. Tháng 1: 

- Xây dựng kế hoạch chương trình công tác Tư pháp năm 2023 trình 
UBND thành phố phê duyệt. 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành các Kế hoạch công tác gồm: kiểm 

tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL; Theo dõi thi hành pháp luật; Bồi thường Nhà 
nước; Xử lý vi phạm hành chính; Hòa giải cơ sở năm 2023  

- Tham mưu Kế hoạch chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng phối 
hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.  

- Tổ chức rà soát, công bố danh mục văn bản QPPL của Trung ương và 
UBND tỉnh, thành phố và xã, phường ban hành năm 2022. 

- Tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố tổ chức họp 
thẩm định, đánh giá công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023; 
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- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội 
nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

2. Tháng 2: 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022.  
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai, kiểm tra của Hội 

đồng; tổ chức các hoạt động; các phiên họp sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội 
đồng PHPBGDPL thành phố năm 2022. 

3. Tháng 3: 
- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia vào Luật Đất đai 

(sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022. 
- Tham mưu công văn đôn đốc, triển khai nghiệp vụ Tư pháp (thường xuyên). 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra Xử lý vi phạm hành chính; Theo dõi thi 
hành pháp luật; 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác tuyên truyền pháp luật đợt I năm 
2023 trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa 
giải ở cơ sở năm 2023, cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải thành phố và các hòa 

giải viên cơ sở tại các xã, phường. 
* Quý II:  
4. Tháng 4: 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ 
chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2023; 

- Báo cáo kết quả hoạt động Trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật 
thành phố; thành lập Ban Biên tập; xây dựng quy chế đưa vào hoạt động chính 

thức Trang thông phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai. 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong lĩnh vực hộ tịch, 

nuôi con nuôi.  
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại các xã, phường Lào Cai, Kim Tân. 
5. Tháng 5: 

- Tham mưu, thẩm định các quyết định xử lý vi phạm hành chính; đôn đốc 
thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023 

- Tổng kết và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. 
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại các xã, phường Bắc Lệnh, Thống Nhất. 
6. Tháng 6: 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác tuyên truyền pháp luật đợt II năm 
2023 trên địa bàn thành phố. 

- Tổng hợp xem xét các đề xuất của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân 
các xã, phường về xây dựng Văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, 

UBND thành phố năm 2023; tham gia ý kiến, thẩm định đối với các hồ sơ dự 
thảo văn bản QPPL theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian 

theo quy định. 
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- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị 
tổng kết 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng năm 2023; triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

* Quý III:  

7. Tháng 7: 
- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước cho cán bộ làm công tác bồi thường tại các cơ quan, ban 
ngành và xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trên 
địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức sơ kết việc triển khai Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai 

thác, quản lý Tủ sách pháp luật. 
8. Tháng 8: 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023  
- Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai phổ biến, quán triệt tiêu chí xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định mới cho các thành viên của 
Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố, Tổ giúp việc của Hội đồng và 
đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt xã, phường. 

- Tham mưu các văn bản cung cấp hồ sơ, văn bản giải trình liên quan đến 
các vụ án hành chính. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác miễn nhiệm, kiện toàn, bầu hòa giải viên ở cơ sở. 

9. Tháng 9: 
- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn các xã, phường. 
- Xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 
* Quý IV:  

10. Tháng 10: 
- Tham mưu kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật Việt Nam" năm 2023; 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 

2023; 
- Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi 

trên địa bàn thành phố. 
11. Tháng 11: 

- Tham mưu cho UBND thành phố Tổ chức các sự kiện "Ngày pháp luật 
Việt Nam" năm 2023 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2023 
- Báo cáo thông kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản và 

tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính do UBND các xã, phường ban 
hành có chứa quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 
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12. Tháng 12: 
- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền pháp luật đợt IV năm 2023 

- Tham mưu Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên 
địa bàn thành phố Lào Cai.  

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023.  

- Thẩm định, đánh giá công tác CCHC trên địa bàn thành phố Lào Cai.  
- Xây dựng các báo cáo tổng kết trên các lĩnh vực, đánh giá công tác cán 

bộ, thi đua khen thưởng năm 2023. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ công tác Tư pháp thành phố Lào Cai năm 
2023, các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, căn cứ vào tình hình 
cụ thể và đặc điểm của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xong 
trước ngày 25/01/2022, đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu nêu trên, trong đó tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị T/p; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT,TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Hoàng Đăng Khoa 
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