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KẾ HOẠCH 

Công tác Tư pháp năm 2023 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện Trực Ninh 

về Công tác Tư pháp năm 2023, Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của 

UBND thị trấn. Hướng dẫn của phòng Tư pháp huyện Trực Ninh, UBND thị trấn Ninh 

Cường xây dựng chương trình công tác Tư pháp với những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu 

như sau: 

          I.Mục đích, yêu cầu 

Công tác Tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm sự an toàn 

đúng quy định của pháp luật đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế xã hội và nhiệm 

vụ chính trị của địa phương; Quán triệt nghiêm túc về thực hiện Nghị quyết của Đảng về 

chiến lược cải cách Tư pháp gắn liền với nền cải cách hành chính, triển khai và thực hiện 

nghiêm túc hiệu quả các văn bản pháp luật, cập nhật kịp thời văn bản mới khi có hiệu 

lực và được ban hành điều mà phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến tổ chức, cá nhân và 

nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị tại địa phương. 

1. Chuyển biến cơ bản, toàn diện có chiều sâu, về chất lượng, hiệu quả công tác tổ 

chức và hoạt động của ngành tư pháp; là chức năng tham mưu giúp UBND thị trấn về 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng và ban hành văn 

bản, phổ biến GDPL, chứng thực, hộ tịch, hòa giải ở cơ sở và thực hiện nhiệm vụ khác 

theo chức năng quyền hạn được pháp luật quy định. 

 2. Kế thừa và phát huy thành tích, kết quả công tác Tư pháp đã đạt được trong 

những năm qua; là tiền đề tăng cường năng lực của cơ quan Tư pháp, làm tốt công tác 

tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực Tư pháp, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

 3. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời hiệu quả, đúng quy định về công tác Tư 

pháp thuộc trách nhiệm của UBND. Nắm chắc tình hình tại cơ sở nhằm tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc, tạo điều kiện phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Thường 

xuyên cải tiến lề lối và phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân 

trong việc thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương đạo đức hành chính công vụ. 

II. Nội dung, biện pháp 

 1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và 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 văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

 Tham gia soạn thảo, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND thị trấn ban hành. 

 Nâng cao chất lượng tham gia, góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật 

theo sự chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục 

và phù hợp với chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật của cấp trên. 

 2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL, triển khai thực hiện “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, các thiết chế văn 

hóa.... tham gia PBGDPL”. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyền và lợi ích của nhân dân, như: 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Căn 

cước công dân 2014; Luật Hộ tịch 2014; Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; Luật khiếu nại, 

Luật tố cáo năm 2018; Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Luật tố 

tụng hành chính 2015; Luật Trưng cầu dân ý 2015; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, 

Luật đất đai 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013… 

Tăng cường tuyên truyền, PB GDPL những quy định về các lĩnh vực: Dân số kế 

hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, tín ngưỡng tôn giáo, an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 

3. Công tác hòa giải. 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Chỉ thị số 

03/2011/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. 

Tổ chức lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, dân số kế hoạch 

hóa gia đình và đấu tranh phòng chống tội phạm.... 

 4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi. 

 Thực hiện tốt Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ 

tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật Hộ tịch. 

 Tiếp tục thực hiện tốt Luật nuôi con nuôi 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành và 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nuôi con nuôi nhất là việc giải quyết nuôi 

con nuôi ở cơ sở. 

 5. Công tác chứng thực 



 Tiếp tục thực hiện tốt 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 thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực theo 

tinh thần thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo đáp ứng chính xác, kịp thời, đúng pháp 

luật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 

 Thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, 

công khai minh bạch các thủ tục hành chính mà pháp luật đã quy định về trình tự, thủ 

tục, thời hạn, người thường trực giải quyết, mức lệ phí phải nộp về lĩnh vực Chứng thực, 

Hộ tịch để mọi công dân thực hiện được thận lợi. 

 6. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật. 

 Tiếp tục thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

 Tập trung theo dõi thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, 

các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Phòng Tư pháp và tình hình thực tế của 

địa phương 

7. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được phân công. 

 Đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tham 

mưu giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn 

thị trấn. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư Pháp huyện; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyết 
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