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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
 

Thực hiện Quyết định số 6526/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Xuân Trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh 

tra huyện Xuân Trường và Danh mục các cuộc kiểm tra của các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

và quản lý điều hành về chuyên môn, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả, chất lượng và việc chấp hành pháp luật đối với công tác tư pháp 

cấp xã. 

- Thông qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả công tác tư pháp của 

UBND các xã, thị trấn nói chung và vai trò tham mưu về chuyên môn của công 

chức Tư pháp – Hộ tịch trong lĩnh vực Tư pháp; đồng thời phát hiện và kịp thời 

chấn chỉnh những thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ công tác tư pháp theo quy định của pháp luật, để đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn, phối hợp 

với công chức các ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu để phục vụ 

công tác kiểm tra. 

- Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo HĐND và UBND các xã 

thị trấn trao đổi một số thông tin, đồng thời thông báo những nhiệm vụ trọng 

tâm công tác trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG 

1. Lĩnh vực kiểm tra: Kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp theo quy định của 

pháp luật, bao gồm: 

- Công tác ban hành văn bản pháp luật của HĐND-UBND các xã, thị trấn; 

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; 



 

 

 

- Công tác chứng thực; 

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Nội dung kiểm tra: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã đối với các lĩnh vực kiểm 

tra (cụ thể các văn bản chỉ đạo, điều hành); 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn bồi dưỡng; bố trí 

nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thực hiện, thi hành trong 

các lĩnh vực kiểm tra; 

- Tình hình, kết quả thực hiện và việc lưu trữ hồ sơ giải quyết (Có số liệu, 

hồ sơ cụ thể từng lĩnh vực); 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong các lĩnh vực kiểm tra. 

3. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 31/5/2022. 

4. Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra công tác Tư pháp đối với UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo). 

5. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

- Thời gian kiểm tra: Kiểm tra mỗi đơn vị là 01 ngày (có lịch kiểm tra với 

từng đơn vị kèm theo); 

- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn. 

6. Thành phần tham gia kiểm tra: 

- Đoàn kiểm tra: Lãnh đạo Phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn và chuyên 

viên của Phòng Tư pháp. 

- Thành phần của xã, thị trấn mời dự, gồm: Lãnh đạo HĐND – UBND xã, 

thị trấn; Công an xã, thị trấn; Công chức Văn phòng HĐND-UBND, Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch và công chức chuyên môn cấp xã có liên quan đến lĩnh vực 

kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện Kế hoạch kiểm tra. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 

theo Kế hoạch. 



 

 

 

- Chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng báo cáo bằng văn bản các nội 

dung theo Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục 

vụ công tác kiểm tra. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài 

liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị 

của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra (nếu có). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND 

các xã, thị trấn trao đổi với Phòng Tư pháp huyện để thống nhất giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;              

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Khắc Giáp 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-TP ngày 24/6/2022 của Phòng Tư pháp) 

 
 

Stt Ngày, tháng, năm Thứ Đơn vị kiểm tra 

1 07/7/2022 Thứ năm UBND xã Xuân Hoà 

2 08/7/2022 Thứ sáu UBND xã Xuân Phương 

3 11/7/2022 Thứ hai UBND xã Xuân Thành 

4 12/7/2022 Thứ ba UBND xã Xuân Vinh 

5 13/7/2022 Thứ tư UBND xã Xuân Châu 

6 14/7/2022 Thứ năm UBND xã Thọ Nghiệp 

7 15/7/2022 Thứ sáu UBND xã Xuân Tiến 

8 18/7/2022 Thứ hai UBND xã Xuân Tân 

9 19/7/2022 Thứ ba UBND xã Xuân Bắc 

10 20/7/2022 Thứ tư UBND xã Xuân Đài 

11 21/7/2022 Thứ năm UBND xã Xuân Ngọc 

12 22/7/2022 Thứ sáu UBND xã Xuân Ninh 

13 25/7/2022 Thứ hai UBND xã Xuân Thuỷ 

14 26/7/2022 Thứ ba UBND xã Xuân Hồng 

15 28/7/2022 Thứ năm UBND xã Xuân Phú 

16 
Tự kiểm tra phục vụ công tác giám 

sát của Ban pháp chế HĐND huyện 

UBND xã Xuân Trung 

17 UBND xã Xuân Phong 

18 UBND xã Xuân Thượng 

19 Thanh tra công tác Tư pháp theo Kế 

hoạch thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh 

UBND xã Xuân Kiên 

20 UBND thị trấn Xuân Trường 

 

Ghi chú: Thời gian làm việc buổi sáng từ: 7h30’; buổi chiều từ: 13h 30’. 
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