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BÁO CÁO 

Về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tư pháp năm 2021 

 

Thực hiện Công văn 879/UBND-VP ngày 24/12/2020 của UBND huyện Tủa 

Chùa về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021.  

Phòng Tư pháp huyện báo cáo giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, rà 

soát, thậm định, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, công tác đăng ký và quả lý hộ 

tịch, chứng thực cụ thể, như sau: 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật   

 - Tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát văn bản 

QPPL do HĐND, UBND ban hành; phối hợp với các phòng, ban, ngành thực hiện 

đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; kịp thời đề 

xuất xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, đánh giá tác động trong 

quá trình xây dựng văn bản QPPL. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề 

xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, công bố văn bản QPPL hết hiệu 

lực hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn 

của địa phương. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định nhằm kịp thời phát hiện những 

quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản cấp trên hoặc tình hình kinh tế 

xã hội để loại bỏ ngay từ khâu dự thảo. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật; huy 

động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện nhằm đưa công tác phổ 

biến GDPL đi vào chiều sâu, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật, Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới ban 

hành có liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, tổ chức hòa giải ở cơ sở đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn huyện;  

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 
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08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 

28/7/2017 của Bộ Tư pháp. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm 

hành chính tạo chuyển biến trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều bức xúc hoặc được dư luận 

xã hội quan tâm, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do các cấp tổ chức; 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục 

tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-

CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 242/QĐ-TTg 

ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ”Đề án đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022... tới cán bộ, 

công chức, viên chức nhân dân trên địa bàn huyện. 

4. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo 

đảm, bồi thường nhà nước 

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Đẩy 

mạnh công tác kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn tại các xã, thị trấn nhằm kịp thời 

chấn chỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khắc phục những mặt còn tồn tại, 

hạn chế ngay tại cơ sở; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 03/7/2017 về 

triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê 

hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, 

chứng thực tại cơ sở, nhất là những nội dung mới của Luật Hộ tịch và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

5. Công tác khác  

Thực hiện các công tác khác do UBND huyện giao. 

Trên đây là báo cáo nâng cao giải pháp công tác tư pháp năm 2021 của 

Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp; 

- Lưu: TP.                                                                                    
  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Lò Văn Cới 
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