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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm 

của Ngành Tư pháp;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bình xét các sự kiện nổi bật hàng 

năm của Ngành Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Ngành Tư 

pháp như sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết và tham mưu cho Chính phủ 

tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, làm cơ sở ban hành các kết luận của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác pháp luật và tư pháp 

Nội dung sự kiện:  

Trong năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp ti p t c tham mưu giúp Chính phủ 

hoàn thành việc tổng k t 02 Nghị quy t của Bộ Chính trị: Nghị quy t số 48-

NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chi n lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam đ n năm 2010, định hướng đ n năm 2020; Nghị quy t số 49-NQ/TW 

ngày 02/6/2005 về Chi n lược cải cách tư pháp đ n năm 2020 và 03 Chỉ thị của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2000 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị số 

39-CT/TW ngày 09/2/2009 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, 

cải cách hành chính và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ bi n, giáo d c pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trên cơ s  đ , Bộ, ngành Tư pháp đã 

thực hiện tốt nhiện v  thành viên Tổ Biên tập, tích cực phối hợp với các cơ quan, 
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tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và từng bước tổ chức triển khai 

thực hiện các K t luận quan trọng về k t quả tổng k t các văn bản này; đ ng thời 

tham mưu giúp Tiểu ban Kinh t  - Xã hội, Tiểu ban Văn kiện, Bộ Chính trị và 

Ban Chấp hành Trung ương xác định t m nh n chi n lược về xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp giai đoạn 

2021 - 2030 được thể hiện trong dự thảo Văn kiện tr nh Đại hội đại biểu toàn 

quốc l n thứ XIII của Đảng. 

2. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật theo các chuyên đề; tham mưu chính sách ứng phó kịp thời với tác 

động của đại dịch Covid-19 

Nội dung sự kiện:  

Trong năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ và Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (do Bộ trư ng Bộ Tư pháp 

làm Tổ trư ng cùng các thành viên là đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan 

trung ương và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp) đã tập trung rà soát 

g n 8.800 văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước do 

các cơ quan trung ương ban hành đang c  hiệu lực, trọng tâm là 10 chuyên đề, 

lĩnh vực pháp luật liên quan trực ti p đ n hoạt động đ u tư, sản xuất, kinh doanh 

để phát hiện các quy định của pháp luật mâu thuẫn, ch ng chéo, bất cập, không 

phù hợp thực tiễn, gây kh  khăn, k m hãm sự phát triển; ki n nghị hoàn thiện 

pháp luật để giải ph ng ngu n lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kh i nghiệp, 

đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh t  - xã hội. K t 

quả rà soát đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 và 

nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu Quốc hội; sự quan tâm, hư ng ứng 

của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đ , trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ, ngành Tư pháp đã 

chủ động nghiên cứu, góp ý, thẩm định kịp thời về cơ s  pháp lý để tham mưu 

cho Ủy ban Thường v  Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp những chính 

sách, giải pháp thực hiện hiệu quả “m c tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa 

thúc đẩy phát triển kinh t  - xã hội của đất nước. 

3. Thể chế pháp luật của đất nước và trong một số lĩnh vực công tác của 

Bộ, ngành Tư pháp đều có bước hoàn thiện quan trọng 

Nội dung sự kiện: 

Năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội và 

Chính phủ ti p t c thể ch  h a kịp thời, đ y đủ chủ trương, đường lối của 
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Đảng, các cam k t quốc t  mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, các quy định của Hi n pháp nhằm bảo đảm quyền con người, 

quyền và nghĩa v  cơ bản của công dân, hoàn thiện thể ch  kinh t  thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, sắp x p tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ, 

ngành tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, tr nh Quốc hội, Ủy ban Thường v  

Quốc hội thông qua 17 Luật và nhiều Nghị quy t, văn bản quan trọng khác trong 

các lĩnh vực của đời sống kinh t  - xã hội. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ 

chủ tr  xây dựng, tr nh Quốc hội thông qua 03 luật với tỷ lệ đ ng thuận cao 

(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật – tỷ lệ đại biểu Quốc hội thông qua là 92.96%; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp – 92.96%; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính – 93.5%), đánh dấu bước ti p t c hoàn thiện 

pháp luật trong các lĩnh vực công tác quan trọng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, 

ngành Tư pháp. 

4. Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật 

và thi hành pháp luật 

Nội dung sự kiện:  

Ngày 24/11/2020, Bộ Tư pháp đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị 

của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp 

luật. Đây là Hội nghị trực tuy n với quy mô toàn quốc, là sự kiện c  ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng trong xây dựng và thực thi pháp luật   nước ta hiện nay. Hội 

nghị thể hiện sự quan tâm sâu sắc và quy t tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, ki n tạo phát triển, 

ph c v  người dân và doanh nghiệp; đ ng thời cũng là dịp để Chính phủ, các 

bộ, ngành, địa phương, nhà quản lý, cộng đ ng nh n nhận, đánh giá toàn diện, 

chính xác về k t quả thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và công tác thi hành pháp luật trong nhiệm kỳ qua; những t n tại, hạn ch  

và nguyên nhân để từ đ  đề ra các giải pháp khắc ph c, nâng cao hiệu quả 

công tác này trong thời gian tới. 

Ngay sau Hội nghị, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công 

tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành 

pháp luật.  
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5. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà 

nước và Pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng tại Việt Nam” 

Nội dung sự kiện: 

Thi t thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc l n thứ XIII của Đảng, 

75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 75 năm 

Ngày truyền thống ngành Tư pháp, ngày 30/11/2020, Bộ Tư pháp và Học viện 

Chính trị quốc gia H  Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư 

tư ng H  Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận d ng tại 

Việt Nam”. Hội thảo là diễn đàn để nhận diện một cách đ y đủ, hệ thống, sâu sắc 

và toàn diện hơn nữa Tư tư ng H  Chí Minh về nhà nước và pháp luật; đánh giá 

k t quả và kinh nghiệm vận d ng Tư tư ng của Người trong sự nghiệp cách mạng 

và sự nghiệp Đổi mới vừa qua và đề xuất cho giai đoạn tới. Với sự quan tâm và 

hư ng ứng đông đảo của các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà 

hoạch định chính sách cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, Hội thảo đã g p 

ph n lan t a rộng rãi những chỉ dẫn vô giá mà Chủ tịch H  Chí Minh để lại cho 

th  hệ cán bộ hiện nay về tư tư ng lấy dân làm gốc; về yêu c u xây dựng một 

chính quyền mạnh m  và sáng suốt, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

thực sự của nhân dân, do nhân dân và v  nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo trên nền tảng “th n linh pháp quyền”; về yêu c u xây dựng hệ thống 

pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, v  nhân 

dân lao động và v  con người, được tổ chức thực hiện nghiêm minh, để “giữ g n 

quyền lợi của nhân dân” và duy tr  trật tự xã hội. 

  6. Vượt qua khó khăn, kết quả công tác thi hành án dân sự về giá trị, 

đặc biệt là giá trị thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế năm 

2020 đạt cao nhất từ trước đến nay  

Nội dung sự kiện: 

Trong bối cảnh cơ quan thi hành án dân sự ti p t c thực hiện cắt giảm 

biên ch , tinh gọn bộ máy; chịu ảnh hư ng, tác động tiêu cực do thiên tai, dịch 

bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự chỉ đạo quy t liệt, sâu sát, 

kịp thời, đ ng bộ, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Tư pháp; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự 

phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan và với sự nỗ lực, 

quy t tâm vượt qua kh  khăn, thách thức, Hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn 

thành vượt chỉ tiêu, nhiệm v  được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2020. Toàn 

Ngành đã tổ chức thi hành được trên 53 ngh n tỷ đ ng (tăng g n 1000 tỷ đ ng so 
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với năm 2019), trong đ  c  trên 14 ngh n tỷ đ ng từ các v  việc thuộc diện Ban 

chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, cao nhất từ trước đ n 

nay. K t quả đ  đã g p ph n quan trọng vào việc bảo vệ tính nghiêm minh của 

pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân. 

7. Chủ động, sáng tạo trong hợp tác quốc tế về pháp luật, phục vụ 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp 

Nội dung sự kiện: 

Năm 2020, công tác hợp tác quốc t  về pháp luật được triển khai một cách 

sáng tạo, chủ động, thích ứng với t nh h nh th  giới và trong nước, đạt nhiều k t 

quả tích cực, ph c v  hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, cải cách tư pháp n i chung và nhiệm v  của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng,  

tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới. Hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa 

Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được bước phát triển mới thông qua việc hai Bộ 

Tư pháp ký Bản Ghi nhớ hợp tác về pháp luật và tư pháp, đàm phán thành công 

và tổ chức lễ kh i động Dự án hợp tác mới với JICA; hợp tác về pháp luật và tư 

pháp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ti p t c được làm sâu sắc thêm với 

việc hai nước ký Th a thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2021 – 

2025. Hợp tác quốc t  về pháp luật trong khối ASEAN ti p t c đạt nhiều k t quả 

ấn tượng thể hiện   việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Pháp luật 

ASEAN 2020. 

8. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần 

thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân dịp 

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống  

Nội dung sự kiện: 

Trong không khí sôi nổi thi đua, tự hào về truyền thống 75 năm xây dựng 

và trư ng thành của ngành Tư pháp, ngày 01/11/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư 

pháp long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp l n thứ V. Với 

chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn k t, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm v  chính trị được giao”, Đại hội không chỉ là dịp để Bộ, 

ngành Tư pháp đánh giá k t quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai 

đoạn 2015 – 2020, tuyên dương thành tích của tập thể, cá nhân điển h nh tiên 

ti n, xác định phương hướng ti p t c đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước của ngành Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025; mà còn vinh dự, tự hào đ n 
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nhận “Huân chương Lao động” hạng Nhất (l n thứ hai) - là sự ghi nhận những 

cống hi n, đ ng g p to lớn của ngành Tư pháp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và dân tộc - do đ ng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước trao tặng. 

9. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số 

Nội dung: 

Trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và c  thời gian thực 

hiện giãn cách xã hội, Bộ, ngành Tư pháp đã tăng cường ứng d ng công nghệ 

thông tin, định hướng chuyển đổi số đối với công tác phổ bi n, giáo d c pháp 

luật trong toàn quốc. Nhờ đ , đã cải thiện điều kiện ti p cận, bảo đảm tính chính 

xác, đ y đủ thông tin pháp luật. Các cuộc thi trực tuy n về ki n thức pháp luật 

với quy mô toàn quốc như: Pháp luật học đường, Pháp luật với mọi người,… đã 

thu hút hàng triệu lượt người tham gia, tạo những sân chơi t m hiểu pháp luật 

thực sự bổ ích, hiệu quả. Việc tăng cường ứng d ng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ bi n, giáo d c pháp luật cũng thể hiện quy t tâm của Bộ, ngành Tư 

pháp trong việc đổi mới, đa dạng h a h nh thức ti p cận pháp luật cho người 

dân; nâng cao hiệu quả công tác và sớm đưa tinh th n K t luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc ti p t c thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ bi n, 

giáo d c pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, 

nhân dân vào cuộc sống. 

10. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng 

bộ Khối các cơ quan Trung ương; nhiều Giám đốc Sở Tư pháp được tín 

nhiệm bầu tham gia tỉnh, thành ủy 

Nội dung sự kiện: 

L n đ u tiên được chọn là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ s , Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp l n thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức 

thành công, bảo đảm chất lượng, vượt ti n độ 1,5 tháng, để lại nhiều dấu ấn tốt 

đẹp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn bi n phức tạp. Với chủ đề “Nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chi n đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn 

k t, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; 
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phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm v , đưa công tác tư pháp phát triển bền 

vững lên t m cao mới”, Đại hội đã đánh giá những k t quả đạt được, chỉ ra t n 

tại hạn ch , nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định m c tiêu, phương 

hướng, nhiệm v  và giải pháp phát triển của Đảng Bộ trong 05 năm tới; kiểm 

điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Kh a X; b u Ban Chấp hành Đảng Bộ 

kh a XI và đ ng g p nhiều ý ki n c  chất lượng vào dự thảo các văn kiện tr nh 

Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc 

l n thứ XIII của Đảng.  

Tại các địa phương, c  22 Giám đốc S  Tư pháp được b u tham gia tỉnh, 

thành ủy; qua đ , nâng cao vị th , uy tín của Bộ, ngành Tư pháp. 

Điều 2. Quy t định này c  hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đ ng B nh xét các sự kiện nổi bật hàng năm của 

Ngành Tư pháp, Chánh Văn phòng, V  trư ng V  Thi đua - Khen thư ng, Tổng 

Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, C c trư ng C c Công nghệ thông tin và Thủ 

trư ng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp; Giám đốc S  Tư pháp, C c trư ng 

C c Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quy t định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các Thứ trư ng; 

- C c CNTT (để đăng Cổng TTĐT); 

- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng Báo); 

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC). 

BỘ TRƯỞNG 
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