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Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (viết tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW), Kế 

hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa 

XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 

10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

ngày 09/11/2022  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 

(viết tắt là Chương trình hành động số 18-CTr/TU), Kế hoạch số 373-KH/BCSĐ 

ngày 24/3/2023 của  Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành 

động số 18-CTr/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới (viết tắt là kế hoạch số 373-KH/BCSĐ), UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 18-CTr/TU; Kế hoạch số 373-

KH/BCSĐ; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp, 

của  cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) trong việc thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

2. Việc triển khai thực hiện phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn mới trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU; Kế 
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hoạch số 373-KH/BCSĐ đã đề ra; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các 

ngành, các cấp trong từng nội dung công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ được 

giao, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

3. Phát huy tính chủ động và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; huy động và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 18-CTr/TU, Kế hoạch số 373-

KH/BCSĐ đã đề ra. 

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện 

Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng 

tâm, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trong Chương trình hành 

động số 18-CTr/TU, Kế hoạch số 373- KH/BCSĐ. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong giai đoạn mới.  

- Thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của 

Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Nâng 

cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

của cơ quan, đơn vị  trong thực thi Hiến pháp, pháp luật; thực hiện đầy đủ 

quyền và trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp; công khai, minh bạch trong việc tiếp 

nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 

của Nhân dân. 

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật; tham mưu xây dựng, ban 

hành các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền được giao đảm 

bảo đúng quy trình, kịp thời, khoa học, khả thi, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý; tăng cường 

giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của 

người dân, doanh nghiệp. 
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- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp 

chế; cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của cơ quan, đơn 

vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết 

đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Quy định 

số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực 

trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 37-QĐ/TW 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng 

viên không được làm; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Kết 

luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, 

giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,  

 - Thực hiện công tác cải cách hành chính, hành chính điện tử, chuyển đổi 

số, quản lý tài chính công … hội nhập quốc tế trong phạm vi, lĩnh vực quản lý. 

2.2. Sở Nội vụ  

- Tham mưu thực hiện đúng quy định về đổi mới cơ chế bầu cử đảm bảo 

dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật để lựa chọn được những người 

xứng đáng đại diện cho nhân dân. 

- Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy; công vụ, công chức. 

2.3. Sở Tư pháp 

- Tham mưu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL; theo dõi, 

đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm kịp thời đúng quy định của 

pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý văn bản QPPL trái pháp luật. 

- Nâng cao năng lực của hệ thống trợ giúp pháp lý, chất lượng, hiệu quả của 

vụ việc trợ giúp pháp lý và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện 

trợ giúp pháp lý, hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ 

thống trợ giúp pháp lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, công chứng, 
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hòa giải thương mại, thừa phát lại, giám định tư pháp đảm bảo về số lượng, chất 

lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. 

2.4. Sở Ngoại vụ 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hữu 

nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với 09 tỉnh nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa 

bình, ổn định và phát triển toàn diện; tăng cường quan hệ hợp tác với các địa 

phương nước ngoài khác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và lợi ích lâu 

dài của tỉnh Sơn La và các đối tác; thực hiện hiệu quả các cam kết, điều ước quốc 

tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.  

- Tham mưu rà soát, xây dựng và hoàn thiện chính sách của tỉnh về điều 

hành, phối hợp thực hiện hội nhập quốc tế phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về pháp 

luật quốc tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, những người trực tiếp làm 

công tác đối ngoại và thành phần chủ chốt trong các doanh nghiệp nhằm đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông 

tin đối ngoại về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

những thành tựu trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, phổ biến 

các cam kết, thoản thuận, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam khi 

tham gia các cơ chế hợp tác trong khu vực và thế giới; tuyên truyền về các 

chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập quốc tế có sự tham gia của Việt Nam 

nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng. 

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tham mưu tăng cường công tác thông tin đối ngoại về chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

và bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền 

về hội nhập quốc tế, phổ biến các cam kết, thoản thuận, trách nhiệm, nghĩa vụ và 

quyền lợi của Việt Nam khi tham gia các cơ chế hợp tác trong khu vực và thế giới; 

tuyên truyền về các chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập quốc tế có sự tham 

gia của Việt Nam nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng. 

- Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là chính 

quyền điện tử và chuyển đổi số. 
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2.6. Thanh tra tỉnh 

- Tham mưu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh 

tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ; chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác phòng chống tham những, tiêu cực; nâng cao chất lượng giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật. 

- Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; 

tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng. 

2.7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Cục THADS tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật về 

THADS, theo dõi THAHC. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án; 

tiếp tục giảm án tồn, đồng thời nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc, 

về tiền, rút ngắn thời gian thi hành án; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công 

chức các cơ quan THADS trong tỉnh, bảo đảm đủ về số lượng, vững về chuyên 

môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự 

liêm chính, hoạt động hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn 

với cải cách hành chính trong hoạt động THADS; nâng cao tính công khai, minh 

bạch trong hoạt động THADS, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, từng bước xây dựng các cơ quan THADS hoạt động chuyên nghiệp đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ 

được giao ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép trong các kế hoạch công tác của 

đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất, 

đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong việc xây dựng 

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong giai đoạn 

mới. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11/) báo cáo kết quả thực hiện với Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp). 
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2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị, tham mưu trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cấp 

có thẩm quyền yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU 

ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, CVCK; 

- Trung tâm thông tin; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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