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KẾ HOẠCH 

 Triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn xã Ea Ly 

 

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND-TP ngày 26/12/2022 của UBND 

huyện Sông Hinh về việc triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện 

Sông Hinh. UBND xã Ea Ly xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 

2023 trên địa bàn xã Ea Ly như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm cần triển khai thực hiện của công 

tác Tư pháp trong năm 2023. Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Phòng Tư 

pháp huyện bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể cho phù hợp với đặc điểm tình 

hình và nhiệm vụ chính trị của xã; triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp, công tác 

cải cách tư pháp năm 2023 đạt kết quả cao, góp phần cùng với các ban ngành của 

xã thực hiện nhiệm thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộ trên địa bàn xã nhằm đáp ứng yêu cầu 

cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới. 

- Việc triển khai công tác Tư pháp năm 2023 phải thực hiện đồng bộ trên tất 

cả các lĩnh vực công tác Tư pháp. Đặc biệt chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm công tác Tư pháp, chương trình cải cách tư pháp năm 2023 theo chỉ đạo của 

UBND xã và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò chủ động của cơ quan Tư pháp, đồng thời huy động sự 

tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác tư pháp. Thực 

hiện công tác tư pháp ngày càng nề nếp, duy trì kỷ cương, nề nếp làm việc, nâng 

cao chất lượng các hoạt động tư pháp. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

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

pháp luật (QPPL)  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ban hành VBQPPL năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung năm 2020; 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 các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; chú 

trọng tính khả thi, tính hợp lý của VBQPPL. 
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- Thực hiện thẩm định đúng thời hạn chất lượng đối với các đè nghị xây 

dựng Nghị quyết HDND xã, quy định tại Điều 133, 134,139 của Luật ban hành văn 

bản QPPL năm 2015 và các dự thảo Nghị quyết của HĐND. 

- Góp ý 100% dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương và địa 

phương theo yêu cầu khi được đề nghị, đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền. 

Tăng cường việc đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị 

xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. Phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc thông tin, tuyên truyền để giúp nhân 

dân hiểu đúng về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tránh gây tác động 

tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hệ thống văn bản QPPL. 

2. Công tác lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi pham hành chính 

và theo dõi thi hành pháp luật 

 - Tiếp tục thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý Nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý VPHV năm 2023.  

- Triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phamh hành chính và 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi hành pháp 

luật về xử lý VPHC; Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật vi phạm 

hành chính. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp 

luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Thực hiện các lĩnh vực trọng tâm theo 

chỉ đạo của UBND xã và các văn bản hướng dẫn của cấp trên các lĩnh vực thu hút 

nhiều sự quan tâm của dư luận và các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023. 

3.Công tác Tư pháp hành chính 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 

2017 - 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “cơ sở dữ liệu toàn quốc” trên 

địa bàn tỉnh, cập nhật thường xuyên đầy đủ chính xác thông tin vào cơ sở dữ liệu  

hộ tịch đạt 100% sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực 

theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

Nghị định  số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 

17/5/2018; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; Thông tư số 

09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

4. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; trợ 

giúp pháp lý; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2022; các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã ban hành. Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng các Luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua và các bản 

hướng dẫn thi hành. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

năm 2023, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật ý thức tôn trọng pháp luật cho 

người dân. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai có 

hiệu quả Luật hòa giải cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Tiếp tục triển khai Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-

2025 trên địa bàn xã. 

5. Kiểm tra công tác Tư pháp  

- Giao công chức Tư pháp xã tiếp tục kiểm tra các lĩnh vực công tác Tư pháp 

năm 2023 và các kế hoạch liên quan. 

- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản theo sự chỉ đạo 

của UBND xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của 

địa phương, xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 để triển khai thực hiện 

có hiệu quả kế hoạch trọng tâm tâm tư pháp năm 2023 của xã. 

- Tư pháp - Hộ tịch xã có trách nhiệm tham mưu triển khai kế hoạch, đồng 

thời theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch có hiệu quả và tổng hợp báo cáo. 

Trên đây là Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 của UBND xã 

Ea Ly./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện               

- Phòng Tư pháp huyện;        B/cáo.                                                        

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- UBMT xã; 

- Các Hội đoàn thể xã;            P/hợp. 

- Các ban ngành có liên quan;   

- Các thôn, buôn;                        T/hiện. 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Dự 
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