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KẾ HOẠCH
Công tác tư pháp xã Minh Hòa năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác ngành Tư pháp thị xã Kinh Môn; thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ Tư pháp được giao, UBND xã Minh Hòa xây dựng Kế 
hoạch công tác Tư  pháp năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
Tổ chức triển khai và thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt kết 

quả cao nhất các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022 và các nhiệm vụ chính 
trị của địa phương.

Nâng cao vai trò của công tác Tư pháp trong tham mưu trong quản lý nhà 
nước về Tư pháp.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác 2022, tạo tiền đề cho những năm 
tiếp theo.

2. Yêu cầu:
Tăng cường sự phối hợp giữa công tác Tư pháp với công tác chuyên môn 

UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương.
II. NỘI DUNG

1. Công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; 
công tác hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, công dân và công tác hương ước, quy ước:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL), bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 
với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản, mang tính khả thi, tính hợp lý của 
VBQPPL; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên môn UBND để 
soạn thảo, thẩm định các VBQPPL nhằm cụ thể hóa giải pháp chỉ đạo, điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các VBQPPL quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành các luật, pháp lệnh khi có hiệu lực. Tổ chức triển khai thực hiện 
Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ động, tích cực tham mưu HĐND, UBND cùng cấp trong việc xây 
dựng các văn bản pháp luật phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của địa phương. 

- Hướng dẫn các làng văn hóa thực hiện công tác sửa đổi, bổ sung Hương 
ước, Quy ước làng văn hóa theo quy định.
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2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản QPPL; 
công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa VBQPPL năm 2022; Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa VBQPPL chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022 trên địa bàn xã; Nâng cao quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, 
bảo đảm các VBQPPL thực sự đi vào cuộc sống; qua đó tạo môi trường thuận 
lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của xã. 

- Phối hợp với các ngành giúp UBND xã tổ chức triển khai thực hiện công 
tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
3.1. Đối với công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) trên địa bàn xã:
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch PBGDPL; 

hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện Hương ước, 
quy ước năm 2022 trên địa bàn xã.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc 
thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục tổ chức thực 
hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 
ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 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, nhân dân.  

- Tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
- Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo 

quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Quản lý, khai thác có hiệu quả các tủ sách pháp luật. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL để tôn vinh Ngày pháp luật 

(09/11) trên địa bàn xã.
- Tham mưu Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác PBGDPL, tổ chức họp thường kỳ 

để tăng cường hiệu quả hoạt động của BCĐ. 

3.2. Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
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- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện một số VBQPPL của 
Trung ương mới ban hành.

- Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2022 phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

- Thực hiện các hình thức, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
PBGDPL phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn cán bộ, công chức. 

- Xây dựng kế họach và tổ chức hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý tại 
xã cho cán bộ và nhân dân theo kế hoạch của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 
Hải Dương và Chuyên môn Tư pháp.

4. Công tác hành chính tư pháp:
- Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực.
- Tích cực thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử theo 

hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
- Phối hợp với các chuyên môn UBND giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm hành chính,  phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hoạt động Tư 
pháp khác trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của UBND xã.

5. Công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và 
hiện đại hóa nền hành chính:

- Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương 
như thực hiện chủ đề công tác năm với quyết tâm chính trị và các nhiệm vụ 
trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tích cực thực hiện có hiệu quả 
các phong trào thi đua nhằm tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực Tư 
pháp đạt hiệu quả cao nhất.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công 
việc; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của chuyên môn Tư pháp.

6. Các nội dung cụ thể thực hiện trên từng lĩnh vực công tác tư pháp:
(Kèm theo Kế hoạch, Bảng phụ lục, phân công nhiệm vụ)
7. Một số giải pháp chủ yếu:
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, chuyên môn Tư 

pháp tham mưu UBND xã thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau đây:
7.1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi 

cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
chương trình công tác của ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên 
quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu, chủ đề công tác năm 2022 của xã.

7.2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. 
Tăng cường việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những 
hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu 
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nhân dân trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực 
hộ tịch, chứng thực.

7.3. Chuyên môn Tư pháp - Hộ tịch tích cực học hỏi,  nâng cao năng lực, 
nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

7.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý nhà nước về Tư pháp.

7.5. Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều 
hành công tác tư pháp; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải 
pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7.6. Đổi mới phương thức quản lý, thực hiện vừa bảo đảm sâu sát, bám sát 
kế hoạch, đồng thời áp dụng những quy định pháp luật về kiểm tra, tự kiểm tra 
và xử lý vi phạm bảo đảm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong giải quyết các vấn 
đề phát sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp, 
nhất là trong lĩnh vực công tác thống kê, báo cáo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BCĐ công tác PBGDPL, các tuyên truyền viên pháp luật, Hội viên Chi hội 
luật gia, các tổ viên tổ hòa giải, cán bộ chuyên môn UBND có liên quan chủ 
động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, cung cấp các số liệu liên 
quan đến ngành, lĩnh vực quản lý về Tư pháp xã để Tư pháp xã thực hiện các 
báo cáo gửi huyện kịp thời theo quy định, đồng thời đề xuất các biện pháp cần 
thiết với lãnh đạo UBND, BCĐ công tác PBGDPL để thực hiện Kế hoạch một 
cách đồng bộ và hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã (Phòng Tư pháp);
- TT. Đảng uỷ; TT. HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Thành viên BCĐ công tác PBGDPL;
- Các tuyên truyền viên PL;
- Các tổ hòa giải;
- Hội viên Chi Hội Luật gia;
- Công chức chuyên môn UBND;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọc



PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022

( Kèm theo kế hoạch số: ngày tháng 01 năm 2022 của UBND xã Minh Hòa)
I. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL

STT Nhiệm vụ thực hiện Chuyên môn 
chủ trì

Chuyên môn 
phối hợp

Thời gian 
thực hiện

1

Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL 
năm 2022 của HĐND&UBND xã. Theo dõi, 
đôn đốc nhằm đảm bảo chương trình xây 
dựng văn bản được thực hiện đầy đủ, đúng 
tiến độ và có chất lượng.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Đầu quý I

2
Tổ chức soạn thảo các VBQPPL nhằm cụ 
thể hóa giải pháp chỉ đạo, điều hành phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2022 

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã.

Chuyên môn Tư 
pháp Cả năm

3
Hướng dẫn các làng văn hóa thực hiện công 
tác sửa đổi, bổ sung Hương ước, Quy ước 
làng văn hóa

Chuyên môn Tư 
pháp

Chuyên môn Văn 
hóa TT, Các thôn Cả năm

II. Công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, theo dõi thi hành 
VBQPPL và xử lý vi phạm hành chính

STT Nhiệm vụ thực hiện Chuyên môn 
chủ trì

Chuyên môn phối 
hợp

Thời gian 
thực hiện

1
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, rà 
soát, xử lý, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 
2022

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Quý l

2

Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát các 
VBQPPL do HĐND, UBND xã ban hành 
năm 2022; thực hiện công tác kiểm tra 
VBQPPL do HĐND và UBND cấp xã ban 
hành năm 2022.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm

3
Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa VBQPPL chuyên đề theo yêu cầu 
của UBND thị xã

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm

4 Xây dựng Kế hoạch và thực hiện theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Quý I

6 Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành 
VBQPPL ở địa phương.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. 6 tháng và 

1 năm

7 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên địa bàn xã.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm

8 Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành Chuyên môn Tư Các chuyên môn, Cả năm
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chính. pháp ban, ngành xã.
III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

STT Nhiệm vụ thực hiện Chuyên môn 
chủ trì

Chuyên môn 
phối hợp

Thời gian 
thực hiện

A Đối với công tác quản lý nhà nước về PBGDPL trên địa bàn xã

1

Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hoà 
giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây 
dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 
2022. 

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã.  Quý I

2 Triển khai thi hành và phổ biến PBGDPL các văn 
bản Pháp luật mới ban hành

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã; 
BCĐ công tác 
PBGDPL, Hội 
viên Chi hội Luật 
gia, các Tổ hòa 
giải

Cả năm

3

Phối hợp các chuyên môn UBND trong việc 
tham mưu UBND cùng cấp ban hành các 
VBQPPL, các chương trình, kế hoạch về 
PBGDPL; Tham mưu hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện công tác PBGDPL; Thống kê, tổng 
kết và báo cáo về việc thực hiện công tác 
PBGDPL trên địa bàn xã.

Chuyên môn Tư 
pháp, 

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm

4

Căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật của UBND thị xã và Hội đồng phối 
hợp công tác PBGDPL thị xã tham mưu 
UBND xã xây dựng Chương trình, Kế hoạch 
chi tiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 
PBGDPL trên địa bàn.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Quý l

5

Lập dự toán kinh phí cho công tác tuyên 
truyền, PBGDPL, các chương trình, đề án 
được giao chủ trì thực hiện gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp thẩm định trình UBND xã phê 
duyệt. 

Chuyên môn Tư 
pháp

Chuyên môn Tài 
chính-Ké toán Quý I

6

Kiện toàn BCĐ công tác PBGDPL, sửa đổi, 
bổ sung quy chế về tổ chức và hoạt động của 
BCĐ để phù hợp với quy định của Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật; 

 Chuyên môn Tư 
pháp  

Chuyên môn 
Văn phòng 
HĐND-UBND

Cả năm

7
Rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên 
pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, 

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm
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giáo dục pháp luật và Thông tư 
số 21/2013/TT-BTP ngày  18/12/2013 của Bộ 
Tư pháp.

8 Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn

Chuyên môn Tư 
pháp 

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã. Cả năm

B Đối với nhiệm vụ PBGDPL với vai trò là cơ quan chuyên môn

1

Triển khai, quán triệt một số VBQPPL của 
Trung ương đã ban hành, trong đó tập trung: 
tổ chức phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình 
(sửa đổi), Luật Tiếp công dân, Luật Ban hành 
văn bản, Luật tiếp cận Thông tin ...
Biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL, thực 
hiện công tác PBGDPL theo Kế hoạch 
PBGDPL năm 2022

 Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã; 
BCĐ công tác 
PBGDPL, Hội 
viên Chi hội Luật 
gia, các Tổ hòa 
giải

Cả năm

2
Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 phù hợp, tiết 
kiệm, hiệu quả.

Chuyên môn Tư 
pháp 

Chuyên môn 
Văn hóa-TT, Đài 
Truyền thanh

Quý IV

3

Phối hợp với Đài truyền thanh thực hiện các 
chuyên mục về pháp luật, đa dạng hóa các 
hình thức PBGDPL để phổ biến các quy định 
của pháp luật, tình hình, thi hành pháp luật và 
các thông tin khác về pháp luật

Chuyên môn Tư 
pháp

Chuyên môn 
Văn hóa-TT, Đài 
Truyền thanh

Cả năm

4 Quản lý khai thác có hiệu quả tủ sách pháp 
luật trên địa bàn xã; 

Chuyên môn Tư 
pháp 

Bưu điện Văn 
hóa, Trưởng thônCả năm

5
Chủ động tham mưu UBND xã triển khai 
tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật theo nội 
dung của cấp trên tổ chức.

Chuyên môn Tư 
pháp

Các chuyên môn, 
ban, ngành xã; 
BCĐ công tác 
PBGDPL, Hội 
viên Chi hội Luật 
gia, các Tổ hòa 
giải

Cả năm

V. Công tác hành chính tư pháp,

STT Nhiệm vụ thực hiện Chuyên môn 
chủ trì

Chuyên môn phối 
hợp

Thời gian 
thực hiện

A Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch

1
Thực hiện đăng ký hộ tịch và một số nhiệm 
vụ hộ tịch khác theo quy định của Luật Hộ 
tịch

Chuyên môn Tư 
pháp

Văn phòng 
HĐND-UBND, 
Bộ phận một cửa

Cả năm

2 Thực hiện khóa sổ hộ tịch, tổng hợp và đăng ký Chuyên môn Tư  Văn phòng Đầu Quý 1

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2013/TT-BTP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Biểu mẫu, sổ hộ tịch; pháp HĐND-UBND,

3 Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Chuyên môn Tư 
pháp

 Văn phòng 
HĐND-UBND, cả năm

B Công tác chứng thực

1  Tiếp tục thực hiện công tác chứng thực theo 
Nghị định 23/2015/NĐ-CP 

Chuyên môn Tư 
pháp

Lãnh đạo 
UBND, Văn 
phòng HĐND-
UBND,

Cả năm

2

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 17/CT-
TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình 
trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng 
thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện 
thủ tục hành chính.

Chuyên môn Tư 
pháp

 Lãnh đạo 
UBND, Văn 
phòng HĐND-
UBND,Các 
chuyên môn, 
ban, ngành xã.

Cả năm

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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