
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI  xA CIYA LO Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /KH-UBND Cia Lô, ngày tháng Oi' nám 2021 

KE HOACH 
Thiyc hin nhim vit trçrng tam cong tác Tir pháp nám 2021 

Can cr Chuang trinh s 74/CTr-UBND ngày 03/02/2021 cüa UBND tinh Ngh 
An ye nhim v trçng tam Cong tác Tij pháp näm 2021, trên Co s nhim vti chinh trj, 
kinh tê - xâ hi cüa da phuong, UBNIi thj xä ban hành K hoach thirc hin nhim vi 
tr9ng tam cong tác tu pháp näm 2021 nhu sau: 

I. MIJC JJCH, YEU CAU 
1. Barn sat các nhim vi tr9ng tam, dam bào thçrc hin dy dü, hiu qua các ni 

dung Chucing trInh cong tác Tu pháp cüa UBNID tinh, các thim vi lien quan dn cãi 
cách tu pháp, cái each hành chInh nhäm nâng cao hiu 1irc cong tác quân 1 Nhà nmc 
trong lTnh virc tis pháp, dáp üng tot hcm nh&ng dôi hói ngày càng cao cüa yeu cu phát 
triên kinh tê - xâ hi và hi nhp quôc te trên dja bàn thj xa. 

2. Tip tiic phát huy, nâng cao vai trô, trách nhim cüa co quan Tu pháp trong cong 
tác tham muu quán 1 Nhà nuc ye linh vrc Tu pháp. Tang cuing môi quan h phi hçp 
giOa cac cap, các ngành trong triên khai cong tác Tu pháp. 

3. Các giâi pháp áp dung phài dng b, hiu qua, phü hcip nhm tio chuyn bin v 
chat 1ung, hiu qua cong tác to chc và hoat dng cüa ngành Tix pháp thj xã. 

II. NO! DUNG CU  THE 

1. Cong tác chi dio diêu hãnh 
a) Tp trung quán trit và trin khaiNghj quyt Dai  hi Dâng các cp, các Kt 1un 

cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu lien quan den các 1mb virc cong tác cüa ngành Tu pháp. 

b) Tip tic di mdi, nâng cao hiu qua cong tác chi do, diu hành, tang cuang k 
lut, k cixcing hành chInh. Thirc hin có hiu qua cac nhim vt, giâi pháp tr9ng tam 
Cong tác Tu pháp nàm 2021. Tang ci.thng cong tác phôi hçip giüa phông Tu pháp vói các 
phông, ban, ngành, cap üy, chInh quyên các cap trong chi dto, diêu hành cong tác tu 
pháp t1r thj xã den co sâ; kjp thai có giãi pháp tháo gc nhftng khó khàn, bat cp trong 
hot dng cUa ngành Tu pháp. 

2. Cong tác xây dirng và ban hành van ban QPPL 

a) Trin khai thi hành Lut si:ra di, b sung mt s diu cüa Lust Ban hành van bàn 
quy phtm pháp 1ut, Nghj djnh so 154/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü sira 
di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn QPPL. 
Nâng cao cht lucmg cong tác xây dirng, tham djnh, gop dr thâo van bàn QPPL, darn 
bâo tInh dr báo, tInh khã thi, tInh hqp pháp cüa van bàn. 

b) Trin khai thiic hin t& cong tàc kiêm tra, xir 1' van ban QPPL, nht là các van 
bàn có lien quan trrc tiêp den quyên, igi Ich hgp pháp cüa ngui dan, doanhnghip, mOi 
trung du tu kinh doanh. Báo cáo, kiên nghj co quan, nguñ có thârn quyen xtr l van 
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bàn trái pháp lut (k cá xir 1 van bàn và xü l trách nhim tp th& Ca nhân tham mixu, 
ban hành). 

c) Thuông xuyên rà soát van bàn QPPL trên tht Ca CáC linh vrc, kjp thai phát 1iin 
và xtr l các quy djnh trái pháp lut, mâu thuân, chông chéo, không phü hçp vri thçrc 
tiên. Theo dôi, kiêm tra, don doe, chi do các cci quan lien quan thirc hin rà soát, xir 
kêt qua rà soát van bàn QPPL dã dixcc thirc hin trong näm 2020. 

3. Cong tác quãn I xfr I vi phm hành chInh; theo döi thi hành pháp 1ut 
a) Tip tic thirc hin hiu qua D an "Di mOi, nâng cao hiu qua cOng tác to 

chüc thi hành pháp lutt" giai don 2018-2020 trên dja bàn thj xã. Tang ci.r&ng cong 
tác theo dOi thi hành pháp lut; t.p trung vào các linh vrc thu hut sir quan tam eüa dij 
lun, lTnh virc duqc xác djnh là tr9ng tam phát triên kinh tê - xâ hi näm 2021. To 
chüe quán trit, tuyên truyên, phô biên Lut xir l vi phm hành chInh, Lu.t süa dOi, 
bô sung mt so diêu cüa Lut xü 1 vi phm hành chInh và các van bàn hi.rrng dan thi 
hành. 

b) Tang cu?mg cong tác theo dOi thi hành pháp lut v xu l vi phtm hành chInh, 
kiêm tra tInh hInh thi hành pháp 1ut ye xu l vi phm hành chInh tai  mt so phi.thng. 

c) Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1uit trong mtt s linh virc tr9ng tam lien 
ngành ye quàn l sir diing dat dai, bào v môi tru?mg; phOng cháy và chüa cháy; kiêm 
tra tInh hInh thi hành pháp Iut tai  mt so dn vj. 

4. Cong tác phi bin, giáo diic pháp 1ut; hôa giãi & co' s&; chun tip cn 
pháp 1ut 

a) T chirc thc hin tOt Quy& djnh s 152 1/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thu 
tiz&ng ChInh phü ban hành k ho?ch thrc hin Kêt lun so 80-KL/TW ngày 20/6/2 020 
cüa Ban BI thu ye tiép tic thirc hin Chi thj so 32-CT/TW cüa Ban BI thu ye tang cuông 
sir1ãnh dao  cüa Dàng trong cong the phô biên, giáo diic pháp lut, nâng cao thüc chap 
hành phàp lut cUa can b, nhân dan. Tiêp tçic xây dirng, hoãn thin và trin khai thrc 
hin hiu qua Quyêt djnh cüa Thu tung ChInh phü ban hành quy djnh ye xây dmg 
phithng dt chuân tiêp tic pháp lu.t. Hoàn thành vic thirc hin Dé an "Tang cu&ng img 
dung cong ngh thông tin trong cOng tác phô bien, giáo dc pháp lust giai doin 2019-
2021"; day nhanh thirc hin Dê an "Nâng cao näng lirc di ngü hôa giài vien giai don 
2018-2022". 

b) Trin khai cOng tác PBGDPL toàn din, rng khp, huâng manh  v Co s, trong 
do ttp trung tuyên truyên các van bàn pháp 1u.t rni du'çic ban hành và pháp 1ut ye bâu 
cü dii bieu QuOc hi và dui bieu HDND các cap; tang cuông irng diing cOng ngh thông 
tin, tiêp t%ic nghien ciru, triên khai chuyên dOi so trong cong tác PBGDPL. Chü t19ng 
cOng tác PBGDPL trong nhà tnrè'ng. 

5. Cong täc h tich,  chthig thy'c, nuôi con nuôi, bi thirOng nhà nlr&c 

a) Tip tic triên khai thirc hin có hiu qua Lust  H tjch và các van bàn quy djnh 
chi tiêt thi hành; Day mnh thirc hin nhim v' cüa Chuong trInh hành dng quOc gia 
cüa Vit Nam ye dang k, thông kê h tjch; tp trung triên khai thirc hin Nghj djnh sO 
87/2020/ND-CP ngày 28/7/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye Co s& di lieu h tjch din 
tu, dang k h tjch trirc tuyen, tp trung nguôn lirc d hoân thin vic nht dü lieu h tjch 
vào Co si dt 1iu hO tch din tir toãn quOc theo dung 10 trInh. 
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b) Tip tic thirc hin t& Nghj djnh 23/2015/ND-CP ngày 16/02/2015 cüa ChInh 
phü ye cap bàn sao tr so gôc, chirng thirc bàn sao tir bàn chinh, chimg thirc chü k và 
chirng th%rc hqp dông, giao djch và các vAn bàn huóng dn thi hành. Trin khai hiu qua 
vic chirng thirc din tCr theo quy djnh ti Nghj djnh so 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 
cüa ChInh phü ye thirc hin thu tiic hành chInh trén môi truông din tr. 

c) Tiêp tue day math viêc thuc hiên co hiêu qua Nghi dinh so 24/201 9/ND-CP ngay 
05/3/20 19 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 19/2011/ND-
CP ngày 2 1/3/2011 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut nuôi 
con nuôi trén dja bàn thj xA. 

d) Tiêp tic thi hành hiu qua Lut Trách nhim bi thumg cüa nhà nuóc näm 2017 
và các van bàn quy djnh chi tiêt, hurng dn thi hành. 

6. Cong tác b trçr tir pháp 

a) Tuyên truyn, ph bin các quy djnh ciia pháp lust v du giá tài san, thtra 
phát 'ai,  Lu.t giám djnh ti.r pháp nAm 2012, các vAn bàn hithng dn và các vAn bàn 
QPPL v llnh virc b trçi tu pháp khác. 

b) Thrc hin tét LuQ.t D.0 giá tài san, các vAn bàn chi dao  cüa UBND tinh, 
huóng dan cüa Sâ Tix pháp ye dau giá tài san trén dja bàn. 

7. Cong tác trq giüp pháp 1 

Chü ding phi hçp vói Trung tam trçl giüp pháp 1 tith thirc hin t& cong tác 
truyn thông v trq giüp pháp l và t chüc các cuc trçl giüp pháp 1 kru dng trên 
dja bàn. 

8. Cong tác thanh tra, kim tra, tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo 
và phông, ching tham nhüng trong ngành Ttr pháp 

a) T chüc thirc hin hiu qua Nghj djnh s 82/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh xi'r pht vi phm hành chInh trong llnh virc bO trg tu pháp; hành 
chInh tu pháp; hon than và gia dInh; thi bath an dan s1r; phá san doanh nghip, hçip 
tác xA. 

b) TAng cu?mg cong tác thanh tra, kim tra và xi1 l vi phm, nh.t là cong tác 
thanh tra chuyen ngành trong 11th virc h tjch, chimg thirc. Thirc hin tot cong tác 
phông, chông tham nhQng, tiêp cong dan, tiêp nhn, xu 1, giài quyêt dan thu khiêu 
ni, to cáo. 

9. Cong tác xãy dirng ngành; cãi cách hành chInh; thi dua khen thtr&ng 

a) Thirc hien t& cong tác cài each hành chInh và thirc hàth tit kim, chng lAng 
phi, phông, chng tham nhüng. TAng cumg rng diing cong ngh trong quin 1, diu 
hành và hott dng nghip vi, dy math  vic 5ir diing phn mm phiic vii cong tác: phn 
mm h tjch, VNPT i-Office, phtn mm thng kê ngành Tu pháp. 

b) Rà soát biên ch cOng chüc d b trI, phân b, diu chinh s lucmg biên ch 
cong chüc trong tng so biên ch ducic giao cho Phông Tix pháp và cOng chuc Tu 
pháp - h tjch cp phu&ng. 
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c) T chüc trin khai Co hiu qua, thit thirc phong trào thi dua "Ngành Tu'pháp 
Ngh An doàn kêt, hành d5ng, sang tao, thi dua thy'c hin thàng lcii nhim vy chIni trj 
dw'c giao nàm 2021 ". 

III. TO CHI5'C THIJC HIN 

1. Giãi pháp thiyc hin 

Dê nâng cao hiu qua cong tác Tir pháp nàm 2021, trong th&i gian ti, ngành Ti..r 
pháp thj xã can thirc hin tot các giái pháp sau: 

a) Tang ci.rOng cong tác chi dto, diu hành, tip tçic di mói v tu duy, l li lam 
vic, trong dO chü trçng xây dirng các chung trInh, kê hoach cong tác cii the, có tInh 
khã thi cao, barn sat chuang trInh cong tác cOa B Tix pháp, UBNID tinh, các nhim 
vi phát triên kinh tê - xâ hi cUa dat nuâc, cüa tinh, cüa thj xâ. Chi dto quyêt 1it vic 
thrc hin các kê hoach cong tác ngay tir dâu näm. Kjp thai hring dn, tháo gö khó 
khän, vithng mac trong cong tác chuyên môn, nghip vii. 

b) Quan tam rà soát, b trI, sp xp hçxp 1 nhm phát buy t& nht nãng Fçrc, sâ 
tnI1ng cong tác cüa di ngü cong chüc ngành Tu phap. Quan tam ttp huân, bôi 
dixong dê nâng cao trInh d, chuyên mOn, nghip vi, nhât là dôi vói di ngü can b tu 
pháp ci sâ. 

c) ChO ding báo cáo, thông tin, phi hqp và tranh thU sr Ung h cUa S& Tix pháp 
và cap Uy, chInh quyên các cap trong cOng tác tu pháp. Kjp thai phát hin, xU l hoc 
báo cáo, xin kiên chi do cUa cap trên dê có giái pháp tháo g nhttng khó khàn. bat 
cp trong cOng tác. 

d) Ung diing mtnh me, tn ding lçii th cUa cOng ngh thông tin, cOng ngh s 
vào cOng tác, nhât là trong cOng tác chi dao,  diêu hành, chê d thông tin, báo cáo, 
gUi/nhn van bàn din tU và cung cap djch vi cong cho ngui dan, doanh nghip. 

d) Tang cu&ng k' lust,  k cuang cong tác; di mói tác phong, 1 1i lam \içc; 
tiêp tiic cat giãm và bô trI, lông ghép hçip l các cuc h9p nhung van dam báo yêu câu 
Cong tác và quàn l. Phát huy hiu qua các cong cii quân 1, kiêm tra, thanh tra; day 
mmnh phông, chông tham nhüng, lang phi; de cao trách nhim ngui dcrng dâu; xir l 
nghiem khäc các bieu hin tiêu crc, các vi pham trong qua trinh giâi quyêt yeu câu 
cUa ngu&i dan, doanh nghip, nhât là trong linh virc h tjch, chimg thirc, dâu gi tài 
san, xU 1 vi phm hành chInh. 

e) Thirc hin nghiêm tOe cOng tác dánh giá, xp lo?i can b, cOng chOc; lam tot 
cong tác thi dua, khen thu&ng. 

2. Trách nhiêm thiyc hin 

a) Phông Tu pháp tham muu giOp UBND thj xã trong chi do, theo dOi, hithng dan, 
kiêm tra, don doe vic thijc hin Kê hoach nay, djnh k' tOng hqp báo cáo Thj Uy, 
HDND, UBND thj xã, S& Tu pháp và UBND tinh theo quy djnh. 

b) Các phOng, ban, ngành có lien quan, ChO tjch UBND các phi.thng trén Ca so ni 
dung cUa K hoach nay và tInh hInh thirc tê ô dja phucing, dan vj, chU dng xây drng kê 
hoach, chucrng trInh cOng tác c1i the, trên ca s& chUc näng, nhim vçi duqc giao phôi hçp 
vâi phông Tu pháp dê trién khai thirc hin. 
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Trong qua trmnh thuc hiên, nu có khó khn, vuáfng mc, các co quan, dan vj, dja 
phuang phãn ánh kjp thôri ye phông Tis pháp dê tong hqp trInh UBND thj xã xem xét, 
quyêt djnh.I_fr 

Noi nhân: 
- S Tu pháp (b/c); 
- Tlnrèng trirc Thj üy — HDND th xã 
- CT, các PCT UBND thi xã; 
- Ban Pháp ché HDND thi xã; 
- Các phOng, ban, nganh, ca quan có lien quan; 
- UBND các phi.rng; 
- Liru: VT,  TP 41  

Hoàng Van Phñc 
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