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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao việc đột phá, đổi mới cho Trưởng phòng,  
Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp 

năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 
 
 

 GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về 

giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Ban hành Quy định về giao thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với 

Trưởng phòng, phó trưởng phóng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Lãnh đạo Sở Tư pháp ngày 28 tháng 7 năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Giao 04 việc đột phá, đổi mới cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở Tư pháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (Có danh sách 

chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân được giao việc đột phá, đổi mới tại Điều 1 Quyết định này 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch (Xong trước ngày 05/8/2021) triển khai thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy định về giao thực hiện việc đột phá, đổi mới 

đối với Trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-STP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Giám đốc Tư pháp tỉnh Tuyên Quang), báo cáo Giám đốc Sở theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật, các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Đảng ủy Sở Tư pháp (Báo cáo); 
- Giám đốc Sở;  
- Các Phó Giám đốc Sở;  
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Webside STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP.Gi (12b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
DANH SÁCH VIỆC ĐỘT PHÁ, ĐỔI MỚI NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-STP ngày 28 tháng 7 năm 2021  
của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
NỘI DUNG NHIỆM 

VỤ 

ĐĂNG KÝ  

MỤC TIÊU CHỈ TIÊU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1 Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

Năm 2021 

01 việc 

Tham mưu kiện 

toàn chức năng, 

nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở 

Tư pháp, Phòng 

Tư pháp huyện, 

thành phố 

Tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

và ban hành theo 

thẩm quyền các 

văn bản quy định, 

hướng dẫn về 

chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp, 

Phòng Tư pháp. 
 

(1) Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021: 

(2)Tham mưu phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ 

thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021: 

(3) Tham mưu xây dựng Đề án Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021: 

(4) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021. 

(5) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Quy định số lượng cấp phó người đứng 

đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021 

(6) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021 

(7) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các 

văn bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
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TT 

NỘI DUNG NHIỆM 

VỤ 

ĐĂNG KÝ  

MỤC TIÊU CHỈ TIÊU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

2 Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật  

Giai đoạn 

2021-2025 

01 việc 

Tăng cường ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong 

công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

(PBGDPL). 

Đề ra các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ 

thể, phù hợp, tăng 
cường ứng dụng 

công nghệ thông 

tin trong thực hiện 

công tác 

PBGDPL, nâng 

cao chất lượng, 

hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa 

bàn tỉnh 

(1) Rà soát lại các trường thông tin trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật Tuyên Quang; chỉnh sửa lại bố cục cho phù hợp; cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục.  

- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 8/2021. 

(2) Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử 

Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước tháng 4/2022. 

(3) Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

- Thời gian thực hiện: Từ Năm 2021 - 2025. 

(4) Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng Trang 

Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang; cung cấp thông tin, tài liệu 

tuyên truyền pháp luật để cập nhật lên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Tuyên Quang (gửi trực tiếp trên Trang hoặc gửi theo đường công văn) đảm bảo đầy đủ, kịp 

thời.  

- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 8/2021. 

(5) Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức phù hợp, các tin văn bản, 

chính sách pháp luật mới để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; lựa chọn tài liệu phù hợp để đề 

xuất chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

(6) Thường xuyên đề xuất lựa chọn tài liệu tuyên truyền pháp luật phù hợp trên các trang 

chính thống (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tư pháp, tỉnh Tuyên Quang…) để dẫn 

nguồn lên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, Trang Thông 

tin điện tử Sở Tư pháp và chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang.  

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

(7) Tham mưu mỗi năm tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 đến năm 2025. 

(8) Tham mưu hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu bằng hình thức trực tuyến do các cơ quan 

Trung ương và địa phương phát động. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 
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TT 

NỘI DUNG NHIỆM 

VỤ 

ĐĂNG KÝ  

MỤC TIÊU CHỈ TIÊU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

(9) Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện cung cấp tin, bài tuyên 

truyền pháp luật để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo 

dục pháp luật Tuyên Quang. 

(10) Triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương đưa vào sử dụng. 

(11) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021”; tham mưu triển khai đề 

án về ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn tiếp theo 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021./. 

3 Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

Năm 2021 

01 việc 

Rà soát, chuẩn 

hóa Bộ thủ tục 

hành chính; Quy 

trình nội bộ, liên 

thông trong giải 

quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm 

vi chức năng quản 
lý nhà nước của 

Sở Tư pháp. 

Đảm bảo Bộ thủ 

tục hành chính 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý 

nhà nước của Sở 

Tư pháp được 

công bố đảm bảo 

chính xác, đảm 
bảo việc quá trình 

giải quyết thủ tục 

hành chính. 

(1) Rà soát, chuẩn hóa toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Tư pháp theo các Quyết định công bố của Bộ Tư pháp; các cơ quan nhà nước 

ở Trung ương đang còn hiệu lực thi hành: 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/5/2021. 

(2) Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp để thay thế toàn bộ 

các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

trước đây:  

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 15/7/2021. 

(3) Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Quy trình nội bộ, 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Tư pháp đảm bảo chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình triển 

khai thực hiện thực tế:  
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

(4) Cập nhật lại toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang theo đúng các Quyết định công bố thủ tục hành 

chính, Quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

của Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông; VNPT 

Tuyên Quang rà soát, chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính:  

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/11/2021. 
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TT 

NỘI DUNG NHIỆM 

VỤ 

ĐĂNG KÝ  

MỤC TIÊU CHỈ TIÊU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

4 Nguyễn Ngọc Loan,  Phó trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật  

Giai đoạn 

2021-2022 

 
01 việc 

Rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban 

hành nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

Rà soát, đề nghị 

xử lý các văn bản 

quy phạm pháp 

luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban 

hành nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

không còn phù 
hợp với Hiến 

pháp, pháp luật 

hiện hành và tình 

hình kinh tế- xã 

hội của địa 

phương và tham 

mưu tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ 

đã đề ra. 

(1) Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch rà 
soát,  hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021. 

(2) Tập hợp, rà soát hiệu lực, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh ban hành thuộc đối tượng rà soát (gồm: Danh mục văn bản còn 

hiệu lực; Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (toàn bộ và một phần)). 

Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

(3) Rà soát nội dung văn bản thuộc Danh mục văn bản còn hiệu lực, gồm: 

- Tổ chức xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh ban hành với văn bản là căn cứ để rà soát và tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội. 

- Kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 

không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành để lập Danh mục văn bản cần 

đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 
Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. 

(4) Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

(5) Tham mưu Giám đốc lập đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ các 

văn bản QPPL có nội dung không phù hợp trên cơ sở kết quả rà soát, xử lý văn bản đã được 

UBND tỉnh công bố, gồm: (1) Đề xuất xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh về việc 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành; (2) Đề 

xuất xây dựng Quyết định QPPL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022. 

(6) Soạn thảo, trình UBND tỉnh dự thảo nghị quyết, quyết định bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành. 

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022. 

Danh sách có 04 việc./.
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