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THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long
tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 17/7/2020, Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu
năm 2020 đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê
Thành Long. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban
Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư
pháp; Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp,
Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020; ý kiến
của các đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã kết luận như sau:
1. Về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại
dịch Coivd-19, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức
pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã khẩn trương
xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều
chỉnh các kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết
liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và
của từng địa phương. Một số kết quả cụ thể như sau:
1.1. Toàn ngành đã tham gia tích cực, chủ động vào quá trình tổng kết các
chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng như Chỉ thị số 32/CT-TW ngày
09/12/2003 của Ban Bí thư 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; 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 Việt Nam 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...; hoàn thành khối lượng lớn
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 6 tháng đầu năm, nhiều dự án được Quốc
hội thông qua với tỷ lệ đồng ý cao, trong đó có các dự án của Bộ Tư pháp chủ trì
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xây dựng; công tác góp ý, thẩm định đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật (VBQPPL) tiếp tục được chú trọng, nâng cao về chất lượng.
Công tác rà soát VBQPPL đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ Tư pháp đã phối
hợp với Bộ, ngành xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp xử
lý các quy định mâu thu n, chồng ch o, bất cập hoặc kh ng ph hợp thực ti n,
kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
1.2. Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp đã tham gia một
cách trách nhiệm để chủ động đề xuất các giải pháp với Chính phủ, Bộ, ngành
và địa phương, vừa thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa bảo đảm
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ Ngành Tư pháp, đặc biệt là các nhóm nhiệm
vụ trọng tâm trong c ng tác tư pháp năm 2020.
1.3. Các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp ngày càng được chuẩn
hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; công tác thanh tra,
kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp được tăng cường.
1.4. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục
được Lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Mặc dù bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19, tỷ lệ thi hành án về tiền v n tăng so với cùng kỳ
năm 2019.
1.5. Công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục
được duy trì trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đề cao hiệu quả, chất lượng công
tác. Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giúp
Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; phối hợp
và tăng cường các giải pháp trong phòng ngừa, giải quyết các vụ tranh chấp đầu
tư quốc tế; đàm phán, ký kết các dự án và phi dự án hợp tác về pháp luật với một
số đối tác quan trọng.
1.6. Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, ứng dụng công
nghệ thông tin, gửi nhận văn bản điện tử tiếp tục được quan tâm thực hiện, cung
cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tiếp tục
được đẩy mạnh. Một loại dịch vụ công của Ngành Tư pháp đã được kết nối với
Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp tiếp tục
ở vị trí 03 cơ quan d n đầu trong số các Bộ, ngành được đánh giá.
2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng một số
VBQPPL chưa cao, v n còn tình trạng một số VBQPPL xin l i, rút, đưa khỏi
Chương trình do chưa bảo đảm chất lượng, hồ sơ, trình tự, thủ tục; công tác
quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực tại một số địa phương chưa sát sao, nhất
là trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư, c ng chứng, đấu giá tài sản) để xảy một
số vụ việc vi phạm nghiêm trọng bị xử lý hình sự gây bức xúc dư luận.
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3. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2020
Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm Nghị
quyết số 84-NQ/CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp
tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu
tư c ng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đề
nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức pháp chế,
Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương rà soát kỹ các chương trình, kế hoạch công tác, thống kê các
nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, ban hành kế hoạch và các giải pháp
nhằm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn lực tổ chức triển
khai hiệu quả các nhiệm vụ c ng tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2020, trong
đó quan tâm ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
3.1. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhóm
nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày
01/01/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết c ng tác tư pháp năm 2019 và phương
hướng, nhiệm vụ, giải pháp c ng tác năm 2020, nhất là đối với các nhiệm vụ
chưa hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện.
3.2. Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành tiếp tục ưu tiên,
tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trình
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các dự án trình Quốc hội tại Kỳ
họp thứ 10, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chuẩn bị kỹ hồ sơ các dự án trong
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, bảo đảm đúng quy định của
Luật Ban hành VBQPPL, trong đó, rà soát kỹ để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các
nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; triển khai thi
hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; theo dõi, đ n
đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết,
hướng d n thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật.
Cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định đề
nghị, dự thảo VBQPPL, phát huy vai trò tham mưu, cho ý kiến pháp lý đối với
các nhiệm vụ được giao.
3.3. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan tư pháp địa phương: (i) nghiên cứu kỹ Báo cáo số 299/BC-BTP
ngày 09/6/2020 của Bộ Tư pháp rà soát bước đầu quy định pháp luật gây cản
trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm
thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế để tham mưu, đề xuất hoàn
thiện pháp luật trong lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương; (ii) tham mưu cho
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
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Trung ương quan tâm, chuẩn bị kỹ nội dung tham gia Hội nghị chuyên đề của
Chính phủ về “xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả
công tác thi hành pháp luật” và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận, giải pháp
được nêu ra tại Hội nghị; (iii) chủ động tham mưu giúp Bộ, ngành, địa phương
thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành
pháp luật; triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của
Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Tiếp tục đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý điều hành, tập huấn, hướng d n chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp các
dịch vụ c ng; đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
thường xuyên, chuyên đề đã được phát động, trong đó trọng tâm là tổ chức
tháng thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày
truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V từ nay đến
ngày 28/8/2020.
3.4. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện tốt
nhiệm vụ của Tổ công tác rà soát VBQPPL, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính
phủ về kết quả rà soát, trong đó tập trung vào việc kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xử lý các quy định mâu thu n, chồng chéo nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho sản xuất, kinh doanh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19.
3.5. Cơ quan tư pháp địa phương: (i) tăng cường công tác quản lý nhà
nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là lĩnh vực
bổ trợ tư pháp như luật sư, c ng chứng, bán đấu giá tài sản, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật; (ii) chủ động triển khai có hiệu quả Kết luận số
69/KL-TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
33/KL-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động luật sư, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của
luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập và phát triển đất nước; (iii)
chủ động tham gia, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính
sách phát triển nghề công chứng, bảo đảm khả thi, phù hợp với thực ti n.
3.6. Hệ thống cơ quan THADS: (i) tập trung nguồn lực, kịp thời có giải
pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2020;
(ii) tập trung thi hành có hiệu quả án kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản
của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát.
3.7. Cục Kế hoạch - Tài chính, hệ thống cơ quan THADS các cấp và các
đơn vị thuộc Bộ có liên quan: (i) xây dựng kế hoạch cụ thể về giải ngân vốn đầu
tư c ng để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền b giải
phóng mặt bằng, đấu thầu...; (ii) thường xuyên rà soát, kiểm tra, đ n đốc kh ng

5

để xảy ra tình trạng chậm tr , tồn đọng vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản, tồn đọng
hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; (iii) đẩy nhanh c ng tác nghiệm thu,
quyết toán theo quy định pháp luật, tránh dồn các c ng việc này vào thời điểm
cuối năm.
3.8. Văn phòng Bộ: (i) tiếp thu ý kiến phát biểu tại Hội nghị, hoàn thiện
Báo cáo c ng tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công
tác 6 tháng năm 2020, trình Lãnh đạo Bộ ký trước ngày 31/7/2020; (ii) phối hợp
với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, rà soát, phân loại, kịp thời trả lời các kiến
nghị của các Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền; đối với các kiến nghị liên
quan đến thể chế thì nghiên cứu để đề xuất trong quá trình sửa đổi, bổ sung các
VBQPPL có liên quan.
Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội
nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp thông báo để
các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Đinh Trung Tụng (để biết);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, tp trực thuộc Trung
ương; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (để thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng th ng tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (BTK, TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quốc Hoàn

