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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022  
 

Thực hiện Kế hoạch số 4138/KH-BTP ngày 09/11/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022; 

Văn bản số 18/UBND-NC ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội 

nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức 

tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác tư pháp năm 2022, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm 

vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021; xác định đúng, đầy đủ, khả thi 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022. Qua đó, 

tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, địa bàn còn tồn 

tại, hạn chế; tạo tiền đề thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 

pháp trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tổng kết bám sát các nội dung công tác tư pháp trong Chương 

trình, kế hoạch năm 2021 đề ra. 

- Việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu 

quả, đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung hội nghị 

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác tư pháp năm 2021, triển 

khai công tác tư pháp năm 2022. 

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động phong trào thi 

đua năm 2022. 

(Có Chương trình Hội nghị kèm theo) 

 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức 
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- Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 08 giờ 00,ngày 12 tháng 01 năm 2022 (thứ tư). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp. 

3. Thành phần mời dự, triệu tập Hội nghị: 

* Đại biểu dự và chỉ đạo Hội nghị:  Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

* Đại biểu mời dự  

1. Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

2. Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;   

3. Đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh;  

4. Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

5. Đại diện Lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh; 

6. Đại diện Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh; 

7. Đại diện Lãnh đạo Hội Công chứng viên tỉnh; 

8. Đại diện Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

9. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

10. Đại diện Trung tâm Giám định pháp y tỉnh; 

11. Đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; 

13. Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo 

pháp luật Việt Nam; 

* Đại biểu triệu tập  

1. Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

2. Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. 

3. Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

4. Tài liệu Hội nghị 

- Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

công tác năm 2022; 

- Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022; 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động phong 

trào thi đua năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn 

vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, cụ thể: 

- Chủ trì xây dựng các tài liệu nêu tại khoản 4 Mục II Kế hoạch này; 

- Tham mưu xây dựng giấy mời, và các văn bản khác để triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức hội nghị. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động báo 

cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị 

tham luận theo phân công; phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu Hội nghị 

tại khoản 4 Mục II Kế hoạch này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo, 

tham luận thuộc lĩnh vực phụ trách. 

3. Kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế 

độ tài chính hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                   (thực hiện) 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- CCVCLĐ STP; 
- Trang tin điện tử Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 
 

 

* Thời gian: Khai mạc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2022 (thứ tư) 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp năm 2021, triển khai 

công tác năm 2022. 

3. Thảo luận. 

4. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

5. Công tác khen thưởng, phát động thi đua năm 2022. 

6. Kết luận và bế mạc Hội nghị. 

                   BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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DANH MỤC DỰ KIẾN THAM LUẬN, PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ 

 

1. Tham luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi 

hành pháp luật. 

- Thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

2. Tham luận: Tình hình, kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa 

bàn huyện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.  

- Thực hiện: Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương 

3. Tham luận: Tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chứng thực, 

đặc biệt là công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn thành phố 
Tuyên Quang. 

- Thực hiện: Phòng tư pháp thành phố Tuyên Quang. 

4. Tham luận: Khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước đối với một số hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp (tập trung và các nội dung về công tác đấu giá tài sản; công chức; số hóa sổ 
hộ tịch) 

- Thực hiện: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

5. Tham luận: Tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định 

kỹ thuật hình sự. 

- Thực hiện: Đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tham luận. 

6. Tham luận: Khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

- Thực hiện: Thanh tra Sở. 
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