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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:          /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày  14  tháng 02 năm 2020 

KẾ HOẠCH  

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020 

 

Căn cứ Công văn số 203/BTP-VP ngày 17/01/2020 của Bộ Tư pháp về triển khai 

nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 114-NQ/ĐUSTP ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Sở Tư 

pháp về nhiệm vụ công tác năm 2020;  

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp và UBND tỉnh và yêu cầu, điều kiện thực tiễn, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành gắn với 

những chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đặt ra, góp phần hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của 

tỉnh theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 và 

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết số 114-

NQ/ĐUSTP ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp về nhiệm vụ công tác 

năm 2020. 

II. YÊU CẦU 

1. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm phải bám sát với các yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp, UBND tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tư pháp đề ra trong năm 2020, đồng 

thời phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị, có sự phân công nhiệm vụ cụ 

thể đối với các phòng, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải phát huy mạnh mẽ những kết 

quả đã đạt được; tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành; phát huy 

sức mạnh nội lực, trí tuệ tập thể, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã được 

chỉ ra trong các lĩnh vực của Ngành. 
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III. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL 

a. Nội dung: Nâng cao chất lượng tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL, thẩm 

định dự thảo văn bản QPPL và chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL, góp phần 

đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản QPPL tại địa 

phương. 

b. Giải pháp, thời gian thực hiện: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng 

văn bản QPPL, trong đó có hoạt động thẩm định văn bản QPPL của cơ quan tư pháp, 

hoạt động tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt 

hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

- Tham mưu tăng cường trách nhiệm, năng lực trong công tác xây dựng văn bản 

QPPL của đội ngũ những người làm công tác xây dựng văn bản QPPL. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

- Tham mưu tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản QPPL. 

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020. 

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tự kiểm tra văn bản QPPL của UBND tỉnh và 

kiểm tra văn bản của HĐND, UBND cấp huyện theo thẩm quyền. Tập trung kiểm tra 

văn bản QPPL của địa phương trong lĩnh vực xây dựng. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

c. Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPl chủ trì, phối 

hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Công tác Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi THPL 

a. Nội dung: Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp. 

b. Giải pháp, thời gian thực hiện: 

- Điều tra, khảo sát, phỏng vấn đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho Doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025. 

Thời gian thực hiện: Quý I, II, III/2020. 

- Xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025. 
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- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020. 

c. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi THPL chủ trì, 

phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

a. Nội dung: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

b. Giải pháp, thời gian thực hiện: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến và tổ chức triển khai thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Cổng Thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo yêu cầu tại Kế hoạch số 

565/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh, Công văn số 5015/BTP-PBGDPL 

ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 

26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. 

Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020. 

c. Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện. 

4. Công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

a. Nội dung: 

a.1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tiếp tục 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng.  

a.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao dịch bảo đảm. 

b. Giải pháp, thời gian thực hiện: 

b.1. Giải pháp thực hiện nội dung thứ nhất: 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tập huấn liên 

quan đến phần mềm và thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo đúng lộ trình Kế hoạch số 

386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh;  

- Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức hành 

nghề công chứng trong việc cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng. 
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

b.2. Giải pháp thực hiện nội dung thứ hai:  

- Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.  

Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020. 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp 

bảo đảm; Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020. 

c. Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện. 

5. Công tác Cải cách hành chính 

a. Nội dung: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn. 

b. Giải pháp, thời gian thực hiện: 

- Triển khai việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch với các cơ quan liên quan 

(kho bạc, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội) để sử dụng các dịch vụ công theo quy định.  

 - Tiếp tục duy trì và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Duy trì 

và sử dụng đầy đủ tính năng của các phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn gồm: 

Phần mềm một cửa điện tử; phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp; phần mềm đăng ký 

và quản lý hộ tịch; phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phần 

mềm thống kê tư pháp. 

- Thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi tài liệu, hồ sơ công việc, 

không để xảy ra tình trạng sử dụng hòm thư khác để trao đổi tài liệu, hồ sơ công việc 

hoặc không đăng nhập, sử dụng thường xuyên hòm thư công vụ. 

- Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin mạng, sử dụng nhiều biện pháp để tăng tính 

bảo mật thông tin như cài đặt, thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng phầm mềm 

diệt virut có bản quyền, không truy cập vào các trang web, đường link không rõ nguồn 

gốc, kịp thời báo cáo cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền để xử lý khi phát hiện nguy 

cơ, dấu hiệu bị tấn công mạng, mất an toàn thông tin. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

c. Đơn vị thực hiện: 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm triển khai các nội dung, 

giải pháp nêu trên. 



 5 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch. 

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các Kế hoạch để thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị thuộc ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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