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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NAM TRỰC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /KH-UBND Nam Trực, ngày      tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2023 

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2023, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 

2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm đánh giá một cách hệ thống và toàn diện kết quả công tác tư pháp 

trên địa bàn huyện, từ đó tìm ra giải pháp phát huy những kết quả đã được, khắc 

phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động của công tác tư pháp ở các xã, thị 

trấn;  

Tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của Phòng Tư pháp, 

UBND cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác tư 

pháp. 

2. Yêu cầu: 

Trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, 

đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng 

Tư pháp. 

Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng nội dung, 

thời gian, tiến độ theo Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ 

chức, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị được kiểm tra nghiêm túc chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch và tạo 

điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra: 

1.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ 

tịch; Chứng thực; Nuôi con nuôi. 

- Kết quả thực hiện các việc hộ tịch; Chứng thực; Nuôi con nuôi. Việc sử 

dụng và quản lý phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

- Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ:  Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; Chế độ báo 

cáo thống kê; chế độ thu nộp phí; lệ phí. 
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1.2. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân cấp xã. 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Kiểm tra Quyết định của UBND và Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân xã. 

1.3.Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định 

của pháp luật. 

Hồ sơ xử lý vi phạm trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp xã. 

1.4. Công tác thực hiện: Theo dõi thi hành pháp luật; Tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật; Tủ sách pháp luật; Xây dựng xã, thị trấn đạt Chuẩn tiếp 

cận pháp. 

1.5.Công tác hòa giải ở cơ sở:  

Quyết định thành lập các tổ hòa giải; Kết quả hòa giải, hồ sơ các vụ việc 

hòa giải. 

2. Đơn vị được kiểm tra: 

- Kiểm tra tại 05 xã gồm: Nam Dương, Nam Hải, Nam Thái, Nghĩa An, 

Đồng Sơn. 

3. Phương pháp kiểm tra 

- UBND xã chuẩn bị báo cáo về công tác tư pháp theo nội dung tại Khoản 1 

Mục II của Kế hoạch này. 

- Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu... của đơn vị được 

kiểm tra. 

- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu đơn vị được kiểm tra 

giải trình các nội dung mà Đoàn kiểm tra cần làm rõ theo quy định. 

- Kết thúc kiểm tra, đại diện đơn vị được kiểm tra nêu những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra; Đoàn kiểm tra tiếp thu ý 

kiến, có Biên bản kiểm tra và thông báo cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Tư pháp huyện; 

- Các thành viên khác (nếu cần thiết). 

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được quy định tại 

Khoản 1 Mục II của Kế hoạch này và báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân 

dân huyện, đồng thời gửi đến cơ quan được kiểm tra. 

2. Phạm vi, thời gian kiểm tra 

- Phạm vi kiểm tra: Công tác tư pháp từ ngày 01/10/2022 đến thời điểm 

kiểm tra. 
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- Thời gian kiểm tra: Mỗi đơn vị tiến hành kiểm tra trong 01 ngày, thời gian 

dự kiến trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023. Lịch kiểm tra sẽ được thông báo cụ 

thể đến các đơn vị trước khi tiến hành kiểm tra. 

3. Thành phần đơn vị, địa điểm được kiểm tra 

3.1. Thành phần đơn vị được kiểm tra 

- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - hộ tịch xã. 

3.2. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở UBND xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Căn cứ Kế hoạch này tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành 

quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, liên hệ, thông báo cho các cơ quan có liên 

quan và đơn vị được kiểm tra nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể theo 

Kế hoạch này. 

- Thông báo đến các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn 

kiểm tra và hồ sơ được kiểm tra theo Kế hoạch. 

- Gửi Đề cương báo cáo đến cho đơn vị được kiểm tra chậm nhất trước 07 

ngày làm việc để đơn vị được kiểm tra chuẩn bị. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc kiểm tra và gửi báo cáo cho Ủy 

ban nhân dân huyện. 

- Đôn đốc các đơn vị không có lịch kiểm tra tự tiến hành kiểm tra và nộp 

báo cáo về UBND huyện theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn 

2.1. Các xã có lịch kiểm tra 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo Đề cương, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho 

Đoàn kiểm tra và thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 

- Cử lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn tham gia buổi kiểm tra. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến của Đoàn kiểm 

tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong việc thực hiện 

nhiệm vụ về công tác tư pháp và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp để tổng hợp 

báo cáo UBND huyện. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho Đoàn kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ. 

2.2. Các xã, thị trấn còn lại 

Tiến hành tự kiểm tra và xây dựng báo cáo tự kiểm tra gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Tư pháp) trước ngày 01/6/2023. 



4 

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 

2023 của UBND huyện Nam Trực. Trong quá trình triển khai  thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan phản ánh 

về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND huyện có biện pháp tháo gỡ./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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