
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 124/KH-SKH&ĐT Nam Định, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

KẾ HOẠCH 
Nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ công tác Tư pháp 

năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của lĩnh vực Tư pháp trong việc tham mưu 

cho cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác Tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm 

vụ chuyên môn và chính trị của sở. 

 - Triển khai thực hiện công tác Tư pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; nâng cao hơn nữa chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp, góp phần cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh. 

 - Nâng cao năng lực, chất lượng công tác của công chức làm nhiệm vụ Tư 

pháp, pháp chế của sở. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

 - Triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “Lợi 

ích nhóm” tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo quy định. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi 

hành pháp luật. 

 - Bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát quy định thủ 

tục hành chính. 
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 - Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật; tăng 

cường việc theo dõi, đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết 

luận theo đúng quy định. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, 

có chất lượng công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong 

cả nước kỳ 2019-2023. 

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính 

 - Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện kịp 

thời, có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các luật được ban hành để 

phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, 

tổng kết việc tổ chức thi hành pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, 

vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời 

sống của Nhân dân, các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với tình hình thực 

tiễn. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 

28/5/2015. 

 - Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của 

năm 2023, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2023. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022. Tiếp tục thực hiện 

hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và nâng xếp hạng chỉ số 

Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1). 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 - Tăng cường 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 và Chỉ số B1. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến 

giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức 



3 

 

trong cơ quan; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, nhất là trách 

nhiệm được giao trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng gắn kết 

giữa phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng, thi hành pháp luật. 

 - Thực hiện tốt Kế hoạch số 123/KH-SKH&ĐT ngày 16/01/2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. 

 - Thực hiện có hiệu quả các Đề án mới về Phổ biến giáo dục pháp luật do 

Thủ tướng chính phủ ban hành trong năm 2022, bao gồm: 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”. 

 - Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp 

luật. Về nội dung, chú trọng thực hiện truyền thông các chính sách có tác động 

lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết 

định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Về hình thức, 

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, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở… tham gia phổ biến 

giáo dục pháp luật. Tham mưu tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam có 

hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan để 

lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, đưa thượng tiin pháp luật trở 

thành chuẩn mực trong ứng xử. 

4. Công tác bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 - Tiếp tục thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 

các văn bản có liên quan, nhất là tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

 - Chú trọng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập 

trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Quyết định số 2148/QĐ-

UBNd ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024, nhất là các doanh nghiệp 

khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19. 

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng 
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 Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, 

năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác tư pháp của cơ quan. 

 Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua, thúc đẩy sự lan tỏa 

các phong trào thi đua. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng chống tham nhũng 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy 

định của pháp luật. Thực hiện đúng quy định về kê khai, công khai kê khai tài sản, 

thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra 

chuyên ngành, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 

Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. 

 - Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo 

đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thực hiện 

nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

 - Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc. Áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư.  

 - Tăng cường sử dụng và khai thác tối đa lợi ích của văn bản điện tử, chữ 

ký số. Tập trung nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực 

tế triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Tư pháp năm 2023.  

2. Giao Thanh tra Sở: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, 

hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện kế hoạch này. 



5 

 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả thi hành công tác Tư pháp của Sở theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch để triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị của Sở; 

- Lưu: VT; T.Tr. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đỗ Ngọc Hòa 
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