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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  172  /BC- STP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

 

BÁO CÁO     

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) 
 

Thực hiện Văn bản số 2895-CV/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực 

pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, Sở Tư pháp báo cáo kết 
quả thực hiện như sau:  

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 39-

CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài 
trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp về nội 

dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết 

số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải 
cách tư pháp đến năm 2020  và các văn bản có liên quan đến đảng viên, công 
chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan thông qua các buổi hội nghị, 

đọc báo đầu giờ; thường xuyên cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp thông qua Hệ thống 

quản lý văn bản điều hành. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Khái quát tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách 

hành chính, cải cách tư pháp 

- Đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị  

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc  y ban nh n d n (UBND) 

tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, gi p UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà 

nước đối với 26 nhóm lĩnh vực công tác tư pháp trong đó có công tác x y 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; một số lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư 

pháp… 
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Trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan t m, 

lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị đề ra, trong đó có x y dựng, hoàn thiện pháp luật; cải cách thủ tục 

hành chính; công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.  

- Các hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp thực hiện trong thời gian từ năm 2009-2019 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp không có hoạt động hợp tác với nước 

ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  

2.2. Kết quả thực hiện các nguyên tắc, định hướng trong hợp tác với 

nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp: Không.  

2.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hợp tác với nước ngoài 
về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp  

- Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quan hệ hợp tác với nước 
ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp 

Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát theo 07 chuyên đề đối với 173 lượt văn 

bản (46 Nghị quyết, 119 Quyết định, 08 Chỉ thị) do HĐND, UBND tỉnh ban 
hành về quyền con người, thực thi các cam kết của Việt Nam với tổ chức 

thương mại thế giới (WTO), thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP), qua rà soát đã phát hiện và kiến nghị xử lý 32 lượt văn bản có 
nội dung không còn phù hợp. Tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo văn bản (dự 
thảo Đề án hiệu quả hội nhập Quốc tế trình Ban Chấp hành Trung ương; dự 

thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế (sửa đổi); hồ sơ đề 
nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế). 

- Phân tích, đánh giá nhu cầu hợp tác; chủ động lựa chọn đối tác; xây 

dựng nội dung hợp tác phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 
tuân thủ quy trình, thủ tục, báo cáo theo quy định trong việc xây dựng các 

chương trình, dự án: Không có.  

- Triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt 
động theo yêu cầu của việc hợp tác 

Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

văn bản và tổ chức triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
1
 và các Kế hoạch công tác cải 

cách hành chính, cải cách tư pháp theo giai đoạn. 

                                                           
1
 Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/10/2013 về triển khai thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 

07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “triển khai thực hiện Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ 

em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/9/2013 

của Thủ tướng Chính phủ”; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/8/2015 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ 

biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số 

52/KH-UBND ngày 24/5/2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”. 
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- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thẩm định, đánh giá và chia sẻ 

kết quả hợp tác 

Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình 

hình hợp tác quốc tế về pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND 

tỉnh. 

- Thực hiện công tác quản lý, điều phối trong hợp tác với nước ngoài về 

pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp: Không. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm 

Sở Tư pháp thường xuyên thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với các lĩnh 

vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh và xử lý vi phạm.  

- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong các hoạt 

động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư 
pháp 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đối với đảng viên đi công 

tác ở nước ngoài theo quy định.  

3. Đánh giá khái quát chung và bài học kinh nghiệm 

Sở Tư pháp đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực 
pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp gắn liền với các nhiệm vụ 

của ngành tư pháp nhằm tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) và các văn bản chỉ 

đạo về công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính nói chung trên địa bàn 

tỉnh.  

II- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.   

Trên đ y là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW 

ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong 

lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, Sở Tư pháp tr n 
trọng báo cáo./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh;                          (b/cáo) 

- Đảng ủy STP;  

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, BTTP.                                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
 

Hà Quang Giai  
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