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KẾ HOẠCH    

Công tác thanh tra năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang  

(Kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-STP ngày 09/12/2020 của Sở Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về lĩnh 

vực quản lý của Sở Tư pháp để kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền tiếp tục hoàn thiện pháp luật hoặc có biện pháp, giải pháp khắc phục. 

phòng ngừa và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 

Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; 

phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

2. Yêu cầu: 

- Kế hoạch thanh tra bảo đảm tính khả thi, đúng mục đích; 

- Tiến hành thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách 

quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối 

tượng, nội dung, thời gian thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

II. NỘI DUNG  

1. Thanh tra theo kế hoạch 

1.1. Thanh tra chuyên ngành 

1.1.1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản (Điều chỉnh 

Kế hoạch thanh tra năm 2020 sang Kế hoạch năm 2021) 

+ Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021 

1.1.2.  Thanh tra công tác đấu giá tài sản là tài sản kê biên. 

 + Đối tượng thanh tra: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên 

Quang; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn; Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Chiêm Hóa. 



+ Thời gian thực hiện: Tháng 6-7/2021 

1.1.3. Thanh tra công tác quản lý và thực hiện chứng thực, đăng ký và 

quản lý hộ tịch. 

+ Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân 

dân xã Đức Ninh, xã Yên Lâm, xã Bạch Xa (huyện Hàm Yên). 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2021 

1.2. Thanh tra hành chính 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

+ Đối tượng thanh tra: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021 

2. Thanh tra đột xuất 

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; theo yêu cầu và chỉ 

đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực được phân công. 

3. Thanh tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 

4. Các cuộc thanh tra khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Sở Tư 

pháp ban hành năm 2020.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham 

mưu thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang./.   

                                                                             
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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