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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 
 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2021, Sở Tư pháp ban hành 

kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm bắt việc triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch công tác tư pháp năm 2021; ghi nhận cách làm hay, hiệu quả để biểu 

dương, nhân rộng trong toàn ngành. 

- Kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và có 

giải pháp khắc phục, tháo gỡ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 

hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, đúng 

pháp luật; phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; tránh trùng 

lặp, chồng chéo; không gây phiền hà, khó khăn, không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra 

1.1. Phạm vi kiểm tra: Công tác xây dựng, ban hành, xử lý, rà soát, hệ thống 

hoá văn bản; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; hộ tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư. 

1.2. Đối tượng kiểm tra 

 - Danh sách cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm tra theo Phụ lục kèm theo 

Kế hoạch này. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản 

theo quy định Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo 

quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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- Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kiểm tra công tác hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; công tác chứng thực theo 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; công tác nuôi con 

nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

theo quy định Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Thời gian, phương pháp kiểm tra 

- Thời gian: Thời gian dự kiến kiểm tra tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này 

(Lịch kiểm tra cụ thể Sở Tư pháp sẽ có kế hoạch chi tiết thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị được kiểm tra). 

- Phương pháp kiểm tra: Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành 

kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra do Giám đốc 

Sở quyết định theo từng đợt kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng được giao chủ trì và các đơn vị được kiểm tra thực hiện các 

nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này. 

2. Các phòng được giao chủ trì thực hiện kiểm tra: Chủ động đề xuất Giám 

đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra; phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng 

nội dung, thành phần kiểm tra, kế hoạch cụ thể cho từng đợt kiểm tra; phối hợp với 

Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác kiểm tra đạt 

hiệu quả, chất lượng. 

 3. Trưởng Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình kiểm tra, nội 

dung dự thảo kết luận kiểm tra trước Giám đốc Sở. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng phản 

ánh về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Ban Nội chính TU; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp H, T, T; 

- Lưu: VT, TH (H.05b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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