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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
          Hà Nội, ngày 26 tháng  01 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2021 và 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 

 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và những sự kiện quan 

trọng, ngày Lễ lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp, tiếp tục tập trung các 

nguồn lực, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư 

pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2021-

2025) của cả nước và định hướng công tác nhiệm kỳ của, Bộ, ngành năm 2021, 

trong điều kiện t nh h nh dịch  ệnh Covid-19 diễn  iến phức tạp, đã làm phát 

sinh nhiều vấn đề pháp lý, tác động đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác của 

Bộ, ngành Tư pháp, toàn ngành đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn 

thành các nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay c ng hệ thống chính trị trong 

giải quyết các vấn đề phát sinh do đại dịch Covid-19, đóng góp thiết thực vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội,  ảo đảm quốc phòng, an ninh phòng chống tham 

nhũng, cải cách tư pháp, đẩy mạnh x y dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kết quả cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

 KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA, 

CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG NĂM 2021 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nội dung phát động 

phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại 

hội đại  iểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT 

ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ 

thị số 19/CT-TTg của Chính phủ, Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 
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của Thủ tướng Chính phủ về  an hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua đặc  iệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống  

và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các văn  ản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, căn cứ chương tr nh, nhiệm vụ công tác tư pháp trọng t m của năm, 

Chương tr nh hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Ban 

Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan t m, chỉ đạo s u sát  đối với 

phong trào th  đua của Bộ, ngành, đặc  iệt là việc quán triệt, phát động, tổ 

chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên 

đề trọng t m của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021. Từ đầu năm đến nay, Bộ đã 

phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, giai đoạn để 

thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại, 

ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ, Ngành, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn 

thành các nhiệm vụ chính trị được giao nhất là trong  ối cảnh ảnh hưởng 

nặng nề của dịch Covid-19 như phong trào: “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ 

cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao”; cơ quan tư pháp địa phương “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, 

sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; “Toàn 

ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao (giai đoạn 2021-2025)” và đợt thi 

đua cao điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền 

thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2021) và Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… 

Kết hợp với việc tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào 

thi đua: “Cả nước chung tay v  người nghèo - Không ai  ị  ỏ lại phía sau”, 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán  ộ Tư pháp tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán  ộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần x y 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025. Các đơn vị, địa phương và từng cá 

nh n trong toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, n ng cao 

năng lực quản lý, tr nh độ chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng sáng kiến, cải tiến 

phương pháp, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống 

tham nhũng; thi đua x y dựng tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... tiếp tục được các 

cơ quan, đơn vị trong Ngành quan tâm, chú trọng. 

Bộ cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, hoàn thiện các quy 

tr nh, thủ tục để khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các 

tập thể, cá nh n trong và ngoài Ngành về thành tích công trạng, cống hiến, ngoại 

giao, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề để kịp thời ghi nhận, 
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 iểu dương những tập thể, cá nh n có nhiều đóng góp cho sự phát triển của 

ngành Tư pháp. 

Việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua,  an hành văn 

 ản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của 

pháp luật và ph  hợp với đặc điểm, t nh h nh của Ngành đã tiếp tục tạo sự 

chuyển  iến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, của các tập thể, cá nh n; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý góp phần phát huy hiệu quả, đưa công tác thi đua, 

khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp đi vào thực chất… 

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng Ngành 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp đã tham mưu, tư vấn cho 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo tổ chức thực 

hiện, theo dõi, đánh giá triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng của các cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua trong toàn Ngành. Quy 

tr nh làm việc của Hội đồng được thực hiện chặt chẽ theo Quy chế  an hành 

kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-BTP ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức các 

phiên họp, tham gia ý kiến đối với các văn  ản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; xem xét, cho ý kiến 

đối với hơn 4.000 trường hợp đề nghị xét khen; xét đề nghị xếp hạng thi đua 

năm 2021 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án d n sự các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia ý kiến hiệp y cho 14 trường 

hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước do Ban Thi đua – Khen thưởng gửi lấy ý 

kiến. Hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và các thành viên tương 

đối  ài  ản, thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin trong tổ chức các phiên họp và các hoạt động của Hội đồng, đảm 

 ảo thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch  ệnh Covid-19, vừa đảm  ảo hoàn 

thành các nhiệm vụ của Hội đồng. 

Thường trực Hội đồng đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các Cụm, Khu 

vực thi đua duy tr  nề nếp hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế 

hoạch đề ra, đồng thời chuẩn  ị nội dung các phiên họp của Hội đồng, đảm  ảo 

chất lượng, thực chất. 

Trong năm 2021, nhiều Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp cơ sở được 

kiện toàn, cải thiện đáng kể chất lượng tham mưu, tư vấn giúp thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt chính sách 

khen khen thưởng trong phạm vi quản lý. 

3. Hoạt động của các Cụm, Khu vực, Khối thi đua 

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn  iến phức tạp, Bộ đã chỉ đạo các 

Cụm, Khu vực thi đua trong toàn Ngành tổ chức các hoạt động một cách chủ 
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động, linh hoạt từ x y dựng kế hoạch phát động, tổ chức triển khai phong trào 

thi đua; tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua cho các đơn vị thành viên, 

đến tổ chức tổng kết công tác thi đua của các Cụm, Khu vực, đảm  ảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt và phòng, chống hiệu quả dịch  ệnh. Hoạt động sơ kết, 

kiểm tra, kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng giữa các thành viên 

trong các Cụm, Khu vực thi đua tiếp tục được duy tr , đặc  iệt đối với các 

đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua cao, tạo cơ sở cho việc lựa chọn, đánh 

giá, ghi nhận thành tích để suy tôn các danh hiệu thi đua cũng được các Cụm, 

Khu vực thi đua quan t m, nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả đăng ký 

giao ước thi đua trong toàn Ngành như sau: 

- Đối với tập thể: Có 44 đơn vị đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ”, 423 

đơn vị đăng ký “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, 1.116 đơn vị đăng ký danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc”, 1.269 đơn vị đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Đối với cá nh n: Có 09 cá nh n đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc”; 272 cá nh n đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp”, 4.929 

cá nh n đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 12.882 cá nh n đăng ký 

danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

Thực hiện Hướng dẫn số 15/HĐTĐKT-VI của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương và căn cứ t nh h nh thực tiễn trong tổ chức thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng, Bộ, ngành Tư pháp đã kiện toàn lại tổ chức của các Cụm, 

Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp. Theo đó, hiện nay theo Quyết định số 

1764/QĐ-BTP, Quyết định số 1765/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp, Bộ có 04 Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ và 08 Khu vực thi đua 

khối các cơ quan Tư pháp địa phương... Đ y là những cánh tay nối dài trong tổ 

chức, chỉ đạo phong trào thi đua của Bộ, ngành Tư pháp đến từng đơn vị, địa 

phương… 

Với vai trò là Phó Trưởng Khối thi đua các Bộ,  an, ngành Nội chính 

Trung ương năm 2021, Bộ Tư pháp đã tích cực tham gia các hoạt động, có 

những ý kiến tham gia, đề xuất cụ thể, góp phần n ng cao chất lượng hoạt động 

chung của Khối.. 

4. Công tác xây dựng, bồi dƣỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình 

tiên tiến 

Việc x y dựng  ồi dưỡng, nh n rộng điển h nh tiên tiến luôn được Bộ 

quan t m, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Các Cụm, Khu vực thi đua và từng 

cơ quan, đơn vị cũng đã chỉ đạo, khuyến khích tập thể, cá nh n phát huy các 

thành tích đạt được, đăng ký các danh hiệu, h nh thức khen thưởng cao, tạo động 

lực thi đua phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; động viên các đơn 

vị, cá nh n là điển h nh tiên tiến tiếp tục nêu gương phấn đấu, tự giác, tiên 

phong trong công tác và trong các hoạt động khác; đồng thời, tạo môi trường 
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thuận lợi để các điển h nh tiên tiến phát huy được khả năng, vai trò của m nh; 

kịp thời động viên,  iểu dương những nh n tố, điển h nh tiên tiến mới, động 

viên cán  ộ, công chức hăng hái, tự giác thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác 

được giao. Nhiều đơn vị có thành tích tiêu  iểu xuất sắc trong phong trào thi 

đua: (i) Các đơn vị thuộc Bộ: Cục Kế hoach – Tài chính, Cục Kiểm tra văn  ản 

quy phạm pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Tổ 

chức cán  ộ, Viện Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Cục Con nuôi (ii) Sở 

Tư pháp các tỉnh Tiền Giang, Bắc Kạn, Gia Lai, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Hòa 

B nh, Quảng Nam, Long An, Hưng Yên, Bến Tre, Kiên Giang...; (iii) Cục Thi 

hành án d n sự các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bến 

Tre, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Lào Cai, Hà Tĩnh,... 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp cũng đã 

tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trong Ngành phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ  iến gương điển 

h nh tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện để  an 

hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch x y dựng,  ồi dưỡng, nh n rộng điển h nh tiên 

tiến giai đoạn 2021-2025 để thống nhất triển khai trong toàn Ngành. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Phong trào thi đua “Toàn ngành Tƣ pháp đoàn kết, kỷ cƣơng, hành 

động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đƣợc giao”
1
 

Các cơ quan, đơn vị, cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn Ngành đã hưởng ứng mạnh mẽ, ra sức thi đua  ằng những việc làm cụ thể, 

thiết thực, năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao. Sau đ y là kết quả nổi  ật của một số nhiệm vụ công tác 

trọng t m trong năm 2021 của Bộ, ngành Tư pháp: 

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  

a) Công tác x y dựng văn  ản quy phạm pháp luật 

Công tác tham mưu x y dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật tiếp tục có 

nhiều kết quả tích cực, đã tập trung tham mưu, đề xuất những định hướng chính 

sách lớn, trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp tại Văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, kết luận, chỉ thị của Bộ 

chính trị, Ban Bí thư. Bộ Tư pháp đã chủ tr , phối hợp với các  ộ, cơ quan 

ngang  ộ tham gia tích cực, hiệu quả vào việc x y dựng Định hướng x y dựng 

pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các  ộ, ngành trong việc lập đề 

                                           
1
 Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2021 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu công tác năm 2022. 
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nghị, tr nh Quốc hội thông qua Chương tr nh x y dựng luật, pháp lệnh năm 

2022, điều chỉnh chương tr nh năm 2021. Đặc  iệt, các  ộ, ngành đã phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ dành nhiều thời gian, ưu tiên cho công tác x y dựng pháp luật, 

thảo luận và cho ý kiến về dự thảo VBQPPL tại các Phiên họp thường kỳ và 

Phiên họp chuyên đề về x y dựng pháp luật, nhất là tổ chức Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về công tác x y dựng và hoàn thiện thể chế, qua đó xác định phương 

hướng, nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, tạo chuyển 

 iến mạnh mẽ công tác này trong thời gian tới. Điểm nổi  ật là Bộ, ngành Tư 

pháp đã tập trung nguồn lực kịp thời phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính 

phủ, chính quyền các cấp x y dựng, hoàn thiện dự thảo các văn  ản liên quan 

đến phòng, chống dịch  ệnh Covid-19; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp và người lao động  ị tác động  ởi dịch  ệnh. 

Các Bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ tr nh Quốc hội thông qua 02 luật, 

05 nghị quyết và cho ý kiến đối với 05 dự án luật khác; đang gấp rút chuẩn  ị 04 

nội dung tr nh Quốc hội khóa XV tại kỳ họp  ất thường, trong đó có nhiều nội 

dung quan trọng, liên quan đến quốc kế d n sinh, phòng, chống dịch  ệnh 

Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các  ộ, ngành đã tr nh Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ  an hành hoặc  an hành theo thẩm quyền 784 

VBQPPL. Ở các địa phương, đã  an hành 3.619 VBQPPL cấp tỉnh (tăng 13.6% so 

với năm 2020); ban hành 1.891 VBQPPL cấp huyện (tăng 90.8% so với năm 

2020), có 2.588 VBQPPL cấp xã được  an hành. Số lượng VBQPPL ở địa 

phương, nhất là cấp huyện, tăng nhiều so với năm 2020 phần nào cho thấy t nh 

h nh kinh tế - xã hội, nhất là tác động của dịch  ệnh Covid-19 làm phát sinh 

nhiều vấn đề pháp lý cần phải kịp thời có những quy định điều chỉnh. 

 ) Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn  ản quy phạm pháp luật và 

pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

- Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL tiếp tục được n ng cao, tiến độ 

được  ảo đảm. Bên cạnh các khía cạnh pháp lý, nội dung thẩm định đã tập trung 

đánh giá tác động của các quy định tới đời sống kinh tế - xã hội, nhất là ở những 

quy định liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công d n, quyền tự do 

kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thiết lập môi trường đầu tư, 

kinh doanh minh  ạch, thông thoáng, thuận lợi hơn.  

Năm 2021, Bộ Tư pháp đã thẩm định 43 đề nghị x y dựng, 232 dự thảo, 

nổi  ật là "các nghị định về xử lý vi phạm hành chính và các nghị định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các  ộ, ngành; đặc  iệt, 

có một số văn  ản thẩm định phải tập trung khẩn trương hoàn thành theo yêu cầu 

của Chính phủ để kịp thời  an hành các quy định ứng phó với dịch  ệnh Covid-

19. Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 634 dự thảo; các Sở 
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Tư pháp thẩm định 4.904 dự thảo và 1.879 dự thảo do các Phòng Tư pháp thẩm 

định.  

- Công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục vào cuộc kịp thời, có trọng t m, 

trọng điểm; kết luận kiểm tra chính xác; nhiều văn  ản trái pháp luật đã được xử 

lý dứt điểm. Toàn Ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 12.366 VBQPPL. Riêng 

tại Bộ Tư pháp, đã kiểm tra 3.644 văn  ản (gồm 301 văn  ản của các  ộ, cơ 

quan ngang  ộ; 3.343 văn  ản của của HĐND và UBND cấp tỉnh). 

- Bộ Tư pháp và các  ộ, ngành đã tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện 

rà soát văn  ản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các  ộ, cơ quan ngang  ộ 

theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tổ công 

tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL. Để xử lý các kết quả rà soát 

đã được thực hiện trong năm 2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-

TTg ngày 07/6/2021 về Danh mục VBQPPL cần sửa đổi,  ổ sung,  an hành 

mới; x y dựng Báo cáo số 112/BC-BTP ngày 18/6/2021 của Bộ Tư pháp về t nh 

h nh rà soát văn  ản QPPL về đầu tư, kinh doanh. Đặc  iệt, trước những tác 

động, diễn  iến phức tạp của dịch  ệnh Covid-19, Bộ Tư pháp và các  ộ, ngành 

đã tiếp tục rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh và đời 

sống nh n d n theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê, năm 

2021, toàn Ngành đã tập trung rà soát được 29.955 VBQPPL, kiến nghị xử lý 

đối với 5.581 văn  ản (tăng 15.9% so với năm 2020). 

- Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đạt được những kết quả tích 

cực. Trong năm qua, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các  ộ, ngành đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành Bộ pháp điển (hiện nay đã hoàn thành pháp điển 223/271 đề 

mục của Bộ pháp điển); tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử 

dụng Bộ pháp điển để người d n, cơ quan, tổ chức có điều kiện thuận lợi trong việc 

tra cứu, t m kiếm các quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả Bộ pháp điển. 

1.2. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, Bộ 

Công an, Tòa án nh n d n tối cao, Viện Kiểm sát nh n d n tối cao tham mưu, 

tr nh Ban Bí Thư  an hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường 

sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản  ị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án h nh sự về tham nhũng kinh tế để triển khai trong toàn hệ thống 

chính trị. Nhiều  ộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã kịp thời  an hành và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW nêu trên,  ảo đảm đồng  ộ, 

thống nhất. 

Mặc d  dịch  ệnh Covid-19 g y trở ngại cho công tác thi hành án nhưng 

các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành xong 493.971 việc với trên 45.705 tỷ 

đồng, trong đó có hơn 4.000 tỷ đồng từ các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Việc xử lý các vụ việc phức 
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tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản  ị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án h nh 

sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ng n hàng tiếp tục được lãnh đạo các 

cấp, các ngành liên quan quan t m và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc phối hợp 

với các ngành Nội chính, Tòa án, Kiểm sát, Công an, Ng n hàng, Bảo hiểm xã 

hội trong hoạt động THADS tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp phần 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá tr nh thi hành án. Ban 

chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục được rà soát, kiện toàn, kịp thời giải quyết 

nhiều vụ việc phức tạp. 

Các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm việc theo dõi thi hành án hành 

chính theo quy định, kết quả thi hành án hành chính có nhiều chuyển  iến tích 

cực. Năm 2021, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà 

nước phải thi hành 944  ản án, quyết định về vụ án hành chính; kết quả: đã thi 

hành xong 455 việc (tăng 92 việc so với năm 2020).  

1.3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước 

a) Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 

Năm 2021, công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 

được tăng cường. Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động hướng dẫn 

thực hiện thống nhất, với tinh thần hỗ trợ, linh hoạt tối đa về công tác khai sinh, 

khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực cho người d n, đặc  iệt tại các địa phương 

thực hiện giãn cách xã hội; đăng ký giám hộ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ  ị mồ côi, 

không có người nuôi dưỡng do mất cha, mẹ, người th n  ởi dịch  ệnh Covid-19. 

Việc thực hiện Chương tr nh hành động quốc gia của Việt Nam về đăng 

ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, gắn với thực hiện Luật Hộ tịch tiếp 

tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; Đoàn đại  iểu Bộ Tư pháp Việt Nam đã 

tham gia chủ động, hiệu quả vào sự thành công của Hội nghị cấp Bộ trưởng lần 

thứ hai về đăng ký và thống kê hộ tịch khu vực Ch u Á - Thái B nh Dương. Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử triển khai tại 63 tỉnh/thành đã ghi nhận có trên 21.2 

triệu dữ liệu khai sinh với trên 6.4 triệu dữ liệu khai sinh đủ điều kiện, đã được 

Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về d n cư cấp số định danh cá nhân; trên 2.7 

triệu dữ liệu khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi đã được chuyển thành công sang 

CSDLQG về bảo hiểm để cấp thẻ BHYT; trên 4.2 triệu dữ liệu kết hôn; trên 3 

triệu dữ liệu khai tử và trên 5.6 triệu hồ sơ đăng ký các sự kiện hộ tịch khác. 

Năm 2021, số lượng đăng ký khai sinh tăng cao do nhiều công dân thực 

hiện đăng ký mới (quá hạn) và đăng ký lại để làm căn cước công dân, cụ thể: đã 

thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 2.754.290 trường hợp (tăng 33,8% so với 

năm 2020), đăng ký khai sinh lại cho 2.526.820 trường hợp (tăng 130% so với 

năm 2020) và 3.265 trường hợp khai sinh có yếu tố nước ngoài. Các cơ quan 

đăng ký hộ tịch cũng đã đăng ký khai tử cho tổng số 613.229 trường hợp (tăng 

4,6% so với năm 2020); đăng ký kết hôn cho tổng số 501.003 cặp, trong đó có 
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471.377 trường hợp đăng ký mới, 26.878 trường hợp đăng ký lại và 2.748 

trường hợp có yếu tố nước ngoài. 

Bộ Tư pháp đã kịp thời tr nh Chủ tịch nước giải quyết 4.966 hồ sơ về 

quốc tịch; tham mưu Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện 

Tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy 

tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước” đến hết năm 

2025 để tiếp tục giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người di cư tự do từ 

Campuchia đã về cư trú ổn định tại Việt Nam l u năm mà chưa được giải quyết.  

Trên toàn quốc đã chứng thực trên 81 triệu  ản sao; thực hiện được gần 

07 triệu việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, chữ ký, đáp ứng kịp thời yêu cầu 

của người d n, doanh nghiệp. 

b) Công tác nuôi con nuôi 

Toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt Luật Nuôi con nuôi và các văn  ản 

hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế 

số 721/QC-BTP-BLĐTBXH ngày 14/3/2016 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - 

Thương  inh và Xã hội. Trong năm đã tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật 

Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993. Đặc  iệt, ngay khi t nh h nh dịch 

 ệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát, Bộ Tư pháp đã c ng 

với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải, Lao 

động-Thương  inh và Xã hội và phối hợp với Ủy  an nh n d n 22 tỉnh/thành 

phố có liên quan tổ chức đợt 2 Lễ giao nhận con nuôi tại thành phố Hồ Chí 

Minh cho 91 gia đ nh thuộc 08 nước ch u Âu. Theo thống kê, năm 2021, trên 

toàn quốc đã giải quyết 2.136 trường hợp nuôi con nuôi trong nước; 135 trường 

hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.  

c) Công tác lý lịch tư pháp 

Bộ đã phối hợp với các  ộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP); phối hợp với Bộ Lao động - Thương  inh và Xã 

hội x y dựng Quy chế một cửa liên thông trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giấy 

phép lao động cho người nước ngoài. Hoạt động x y dựng, quản lý, sử dụng và 

khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP được quan t m, chú trọng; hệ thống Phần mềm hỗ 

trợ tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP tại Trung t m LLTP quốc gia 

và các Sở Tư pháp tiếp tục được n ng cấp để đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu của các 

cá nh n, cơ quan, tổ chức. Việc giải quyết các yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

được thực hiện kịp thời. Bộ và các Sở Tư pháp đã cấp được tổng số 555.370 

phiếu LLTP. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và 

Công an các tỉnh/thành phố tra cứu, xác minh 475.990 trường hợp cho các Sở 

Tư pháp cấp Phiếu.  

d) Công tác đăng ký giao dịch  ảo đảm 
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Thể chế pháp luật về  ảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký  iện pháp 

 ảo đảm tiếp tục được hoàn thiện với việc Chính phủ  an hành Nghị định số 

21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật D n sự về  ảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ. Với việc hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến và áp 

dụng chữ ký số trong hoạt động đăng ký  iện pháp  ảo đảm đã góp phần đẩy 

mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong công tác đăng ký, cung 

cấp thông tin về  iện pháp  ảo đảm, tạo thuận lợi rất lớn cho người d n, doanh 

nghiệp. Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm việc giảm 20% phí cho cá nh n, tổ 

chức khi yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về  iện pháp  ảo đảm  ằng động 

sản, tàu  iển (trừ máy  ay); ước tính đã giảm được khoảng 9.111.443.400 đồng 

cho các cá nh n, tổ chức đến yêu cầu cung cấp dịch vụ công. Trong năm, Bộ đã 

tiếp nhận và giải quyết 1.036.017 Phiếu đăng ký  iện pháp  ảo đảm, Phiếu cung 

cấp thông tin về  iện pháp  ảo đảm (tăng 03% so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ 

Phiếu trực tuyến chiếm 79% trên tổng số Phiếu đăng ký và Phiếu cung cấp 

thông tin (tăng 06% so với cùng kỳ năm 2020); có 5.399.566 lượt cá nh n, tổ 

chức tra cứu thông tin miễn phí trên Hệ thống đăng ký trực tuyến (tăng 66% so 

với cùng kỳ năm 2020). 

đ) Công tác  ồi thường nhà nước 

Công tác quản lý nhà nước trong công tác  ồi thường nhà nước được tăng 

cường với việc chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc pháp luật, 

hỗ trợ người  ị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu  ồi thường; tập trung theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết  ồi thường; thực hiện hỗ trợ trực tiếp người  ị 

thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu  ồi thường. Công tác phối hợp liên ngành 

trong thực hiện trách nhiệm  ồi thường của Nhà nước được chú trọng, nhất là 

trong công tác rà soát, lập danh sách các vụ việc giải quyết  ồi thường trong 

hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên cơ sở các nguồn thông 

tin; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.  

1.4. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

a) Công tác  ổ trợ tư pháp 

Các quy tr nh, thủ tục hành chính đối với hoạt động cấp phép trong lĩnh 

vực  ổ trợ tư pháp tiếp tục được rà soát, chuẩn hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho 

cá nh n, tổ chức. Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp đã kịp thời có văn  ản hướng 

dẫn, chỉ đạo các tổ chức hành nghề  ổ trợ tư pháp để thích ứng với dịch  ệnh. 

Các tổ chức hành nghề  ổ trợ tư pháp ở nhiều địa phương đã  ố trí người làm 

việc lu n phiên hoặc thực hiện “ a tại chỗ” để đáp ứng kịp thời nhu cầu của 

người d n, doanh nghiệp. 

- Trong công tác quản lý hoạt động luật sư, Bộ đã phối hợp với UBND 

cấp tỉnh hoàn thành việc tổng kết Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 

2020 và đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí 
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thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; phối hợp với Liên đoàn 

Luật sư Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

việc triển khai Luật Luật sư và các văn  ản hướng dẫn thi hành; phối hợp chặt 

chẽ với Liên đoàn luật sư Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn, chỉ 

đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, tổ chức thành công Đại hội đại  iểu luật sư toàn quốc lần 

thứ  a. Trong năm, Bộ đã cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 1.005 trường 

hợp, n ng số luật sư đã được cấp chứng chỉ hành nghề đến nay lên 20.289 

người; cấp và gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho 51 luật sư nước 

ngoài; các luật sư đã thực hiện 69.688 vụ việc, nộp thuế gần 286 tỷ đồng. 

- Trong công tác quản lý hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp và UBND 

cấp tỉnh đã tập trung triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của 

Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; thực hiện tổng kết 05 năm 

thi hành Luật Công chứng; phối hợp với Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 

hướng dẫn đại hội của Hội công chứng viên các địa phương và chuẩn  ị tổ chức 

Đại hội đại  iểu công chứng viên toàn quốc lần thứ hai. Năm 2021, Bộ Tư pháp 

đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 72 công chứng viên, nâng số lượng công chứng viên 

hiện nay lên 3.046 người; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 

được 6.264.914 hợp đồng, giao dịch,  ản dịch và các loại việc khác, đóng góp 

cho ng n sách nhà nước hoặc nộp thuế gần 293 tỷ đồng.  

- Công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản, trọng tài thương mại được 

tăng cường. Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định 

của Luật Đấu giá tài sản đã từng  ước vận hành hiệu quả, góp phần đảm  ảo 

tính công khai minh  ạch, khách quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Hoạt 

động của các Trung t m dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, 

định hướng cho hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương. Năm 2021, Bộ đã cấp 

Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên cho 13 trường hợp, cấp Giấy phép thành lập 

04 Trung t m trọng tài thương mại. Cả nước hiện có 1.152 Đấu giá viên, có 941 

trọng tài viên đang hành nghề; các đấu giá viên đã thực hiện được 24.911 cuộc 

 án đấu giá thành trong năm 2021 (tăng 1,9% so với năm 2020). 

- Bộ Tư pháp đã phối hợp với các  ộ, ngành để  áo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và n ng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương và đề xuất một số nội 

dung nhiệm vụ trong thời gian tới để tăng cường quản lý nhà nước đối với công 

tác này. Các vụ việc giám định được thực hiện kịp thời, khách quan, trong đó có 

gần 90% vụ việc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và nhiều vụ 

việc để phục vụ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng. 

- Về lĩnh vực quản lý thanh lý tài sản, hòa giải thương mại, thừa phát lại, 

năm 2021, Bộ Tư pháp đã chú trọng tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư cho các trọng tài viên, hòa 
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giải viên thương mại; công  ố danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề 

quản lý, thanh lý tài sản; cập nhật, công  ố danh sách các trung t m trọng tài, 

hòa giải thương mại; cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với 103 trường 

hợp;  ổ nhiệm thừa phát lại đối với 46 trường hợp; cấp Giấy phép thành lập cho 

01 Trung t m hòa giải thương mại. Một số địa phương đã chủ động  an hành Đề 

án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 theo yêu cầu tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020. 

 ) Công tác trợ giúp pháp lý 

Thế chế trong công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục có những  ước hoàn thiện 

quan trọng. Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng có nhiều chuyển 

 iến tích cực. Công tác truyền thông trong lĩnh vực TGPL tiếp tục được chú 

trọng. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đề xuất đưa nội dung TGPL 

vào 03 Chương tr nh mục tiêu quốc gia.  

Các Trung t m TGPL trong cả nước đã thực hiện việc ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, v  vậy, 

mặc d  ảnh hưởng của dịch  ệnh Covid-19 nhưng số lượng vụ việc TGPL tăng, 

đặc  iệt là vụ việc tham gia tố tụng. Các Trung t m TGPL đã nỗ lực tham gia 

38.640 vụ việc; trong đó có 33.127 vụ việc tham gia tố tụng (chiếm 85,7% tổng 

số vụ việc, tăng 20,5% so với năm 2020). Hầu hết các vụ việc được thẩm định, 

đánh giá đều đạt chất lượng trở lên. Các địa phương có số lượng vụ việc tham 

gia tố tụng tăng rất cao như: Thái Nguyên (tăng 220%); Sóc Trăng (tăng 174%); 

Cao Bằng (tăng 93%); Khánh Hòa (tăng 89%); Điện Biên (tăng 62%); Thừa 

Thiên Huế (tăng 59%)... 

1.5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; báo chí, 

xuất bản 

a) Công tác phổ  iến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

- Toàn Ngành đã kịp thời phổ  iến các văn  ản, quy định trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, ph  hợp với t nh h nh thực 

tế tại  ộ, ngành, địa phương. Điểm nhấn là đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật 

về  ầu cử, góp phần vào thành công của cuộc  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa 

XV và đại  iểu Hội đồng nh n d n các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức đa dạng, linh hoạt, nhất là tổ 

chức thành công Chương tr nh “Gương sáng Pháp luật” để  iểu dương, tôn vinh 

các cá nh n tiêu  iểu trong công tác x y dựng và thi hành pháp luật. Năm 2021, 

cả nước đã tổ chức 628.972 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phát miễn phí 

hơn 68.6 triệu  ản tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.  

Trong  ối cảnh dịch  ệnh diễn  iến phức tạp, công tác PBGDPL đã kịp 

thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với t nh h nh mới. Hội đồng phối 

hợp phổ  iến, giáo dục pháp luật có  ước kiện toàn quan trọng, theo đó lần đầu 



13 

 

tiên Hội đồng có đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL Trung ương. 

Song song với các h nh thức PBGDPL truyền thống, các mô h nh mới, 

hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được chú trọng, hỗ 

trợ đắc lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác 

phòng, chống dịch  ệnh Covid-19 như: tổ chức tọa đàm, x y dựng các chuyên 

mục/chương tr nh truyền h nh - phát thanh, nhất là phổ  iến các quy định của 

pháp luật về phòng, chống dịch  ệnh; về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến phòng chống dịch  ệnh Covid-19; tổ chức hội nghị, gặp gỡ đối 

thoại với tổ chức, cá nh n; tăng cường phổ  iến, giáo dục pháp luật cho đối 

tượng đặc th ; tổ chức tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức các 

cuộc thi viết, cuộc thi t m hiểu pháp luật trực tuyến… 

- Nhiệm vụ x y dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt được nhiều 

kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ  an hành 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo cơ sở để thúc đẩy x y dựng môi trường 

pháp lý lành mạnh, tiến  ộ tại cơ sở. Sở Tư pháp các địa phương đã chủ động 

tham mưu đưa nội dung, nhiệm vụ x y dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong các văn  ản, kế hoạch công tác PBGDP năm 2021.  

- Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục góp phần quan trọng x y dựng sự đoàn 

kết trong cộng đồng d n cư, giúp ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã 

hội ngay từ cơ sở. Trong năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 94.463 vụ việc, với tỷ 

lệ hòa giải thành trung   nh là 80.23%; một số địa phương có tỷ lệ hoà giải 

thành rất cao (Long An - 93.7%; Đà Nẵng - 92.5%; An Giang - 93%; Vĩnh Long 

- 93.87%; Bến Tre - 92,6%...). 

b) Công tác  áo chí, xuất  ản 

Công tác xuất  ản,  áo chí có nhiều đổi mới, đa dạng về h nh thức, nội 

dung nhưng vẫn  ảo đảm giữ vững tôn chỉ mục đích và chấp hành nghiêm các 

chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Chất lượng từng ấn phẩm, tin, bài  ám sát nhiệm vụ 

chính trị của Bộ, ngành; kịp thời thông tin, phản ánh về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng t m của Bộ, Ngành; đồng thời góp phần tuyên 

truyền, phổ  iến pháp luật; tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.  

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đa dạng nội dung và h nh thức các ấn 

phẩm, nhất là thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tổ chức giao 

lưu trực tuyến trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, thực hiện kênh truyền h nh 

pháp luật...; nhiều tin  ài nội dung được độc giả đánh giá tốt, đặc  iệt là các tin 

bài tuyên truyền về  ầu cử Đại  iểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nh n d n 

các cấp nhiệm kỳ 2011-2026; t nh h nh dịch  ệnh và pháp luật.  
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Nhà xuất  ản Tư pháp đã tập trung đổi mới nội dung, cách thức, quy tr nh 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ số lượng,  ảo 

đảm chất lượng các loại giấy tờ, sổ hộ tịch, phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà 

nước của Bộ, ngành Tư pháp; đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của  ạn 

đọc... Bên cạnh đó, Nhà xuất  ản đặc  iệt quan t m, chú trọng công tác xuất  ản 

sách lý luận, chính trị, góp phần không nhỏ vào mục tiêu  ảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản  ác các luận điểm sai trái trong lĩnh vực pháp 

luật, tư pháp. Kết quả, năm 2021 đã hoàn thành xuất  ản 144 xuất  ản phẩm với 

260.000  ản in, trong đó có 94 xuất  ản phẩm tự in và 50 xuất  ản phẩm liên 

kết; doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 tiếp tục tăng so với 

năm 2020. 

Tạp chí D n chủ và Pháp luật đã  iên tập, xuất  ản và phát hành 12 số 

định kỳ, 11 số chuyên đề hàng tháng và các số chuyên đề chuyên s u (200 trang) 

trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; Trang Thông tin điện tử 

của Tạp chí D n chủ và Pháp luật đang từng  ước trở thành diễn đàn khoa học 

pháp lý, là nơi cung cấp các  ài viết nghiên cứu chuyên s u để các cán  ộ trong 

và ngoài ngành Tư pháp tham khảo. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã  an hành và 

đang tập trung triển khai Đề án x y dựng Tạp chí D n chủ và Pháp luật điện tử 

với nhiều đổi mới, giải pháp hiện đại. 

1.6. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

- Công tác chuẩn  ị tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi,  ổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được ngành Tư pháp 

xác định là trọng t m công tác năm 2021. Bộ Tư pháp đã tr nh Thủ tướng Chính 

phủ  an hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi,  ổ sung một số điều 

của Luật XLVPHC và đã phối hợp với các  ộ, ngành, địa phương tổ chức thành 

công 02 Hội nghị triển khai Luật. Công tác tập huấn,  ồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên s u; rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về XLVPHC và 

việc chấp hành các quyết định xử phạt được Bộ Tư pháp và các  ộ, ngành, địa 

phương chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp, nhất là các cơ quan 

tư pháp ở các địa phương, đã tích cực tham gia ý kiến pháp lý đối với nhiều 

quyết định XLVPHC trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. 

- Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật được 

gắn kết chặt chẽ với công tác x y dựng pháp luật, đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, 

việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật được các  ộ, ngành, địa phương thực 

hiện nền nếp. Các  ộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi 

mới, n ng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”; tập 

trung vào việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng t m, 

liên ngành năm 2021 về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; về  ảo vệ môi trường;... 

gắn với lĩnh vực quản lý của từng  ộ, ngành ph  hợp với  ối cảnh phòng chống 

dịch  ệnh. Qua đó, kịp thời “phản ứng chính sách” đối với những vấn đề phát 
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sinh trong thực tiễn, nhất là với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người d n, 

doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp và các  ộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng thực hiện các 

giải pháp để cải thiện điểm số và duy tr  thứ hạng chỉ số Chi phí tu n thủ pháp 

luật (Chỉ số B1) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và Nghị quyết số 02/NQ-CP; theo đó, đã rà soát, đánh giá tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc của địa phương trong cập nhật, công khai, khai thác thông tin 

dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tổ chức Hội thảo “Các giải pháp cắt 

giảm chi phí tu n thủ pháp luật nhằm góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của 

Việt Nam”; tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp cắt giảm chí phí tu n thủ 

pháp luật”; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và tổ chức tập huấn về chỉ số B1. 

1.7. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật 

a) Công tác pháp luật quốc tế 

Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đại diện 

pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế; phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý 

phát sinh trong hội nhập quốc tế; đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước, thỏa 

thuận, cam kết quốc tế; chuẩn  ị tổng kết 5 năm thực hiện Công ước La Hay về 

tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực d n sự hoặc thương 

mại; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trong việc triển khai kế hoạch hoàn 

thiện pháp luật nhằm thực hiện CPTPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - 

Liên minh Ch u  u (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên 

minh Châu Âu (EVIPA); hoàn thành và nộp  áo cáo giữa kỳ Công ước quốc tế 

về các quyền d n sự và chính trị (Công ước ICCPR) về thực thi một số khuyến 

nghị của Ủy  an Nh n quyền Liên hợp quốc vào tháng 3/2021; tiếp tục triển 

khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước ICCPR 

và các khuyến nghị của Ủy  an Nh n quyền Liên hợp quốc và Kế hoạch Việt 

Nam đảm nhận vai trò thành viên Ủy  an Luật Thương mại quốc tế thuộc Liên 

hợp quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025; tập trung triển khai Công ước La 

Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực d n sự hoặc thương mại. 

Năm 2021, Bộ đã thẩm định 31 điều ước quốc tế; góp ý 194 điều ước quốc tế, 

thoả thuận quốc tế (tăng 75 văn  ản so với c ng kỳ năm 2020). Đã tiếp nhận, 

chuyển giao và trả kết quả 2.556 yêu cầu uỷ thác tư pháp; cấp 11 ý kiến pháp lý 

cho các hiệp định vay nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tham gia tích cực 

đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. 

 ) Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật 

Bộ đã tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 39-CT/TW về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách 
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hành chính và cải cách tư pháp, trọng t m là tổ chức thành công Hội nghị quán 

triệt thực hiện Kết luận số 73-KL/TW; x y dựng 02 Đề án quan trọng mang tính 

định hướng cho công tác đối ngoại và quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và 

cải cách tư pháp của Bộ Tư pháp cho giai đoạn tới. 

Công tác hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp được triển khai một cách sáng 

tạo, chủ động, thích ứng với t nh h nh thế giới và trong nước, phục vụ hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. Bộ đã thống nhất và ký trực tuyến 04 

văn kiện hợp tác với các đối tác IFC, Thái Lan, Đức và An-giê-ri; chủ động, kịp 

thời đàm phán để ký kết được 05 thỏa thuận nh n các chuyến thăm chính thức 

của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tới Lào, Cu- a, Mỹ, Anh, Pháp, Nga, 

Thụy Sĩ. Nhiều hoạt động hợp tác khác đã được treeirn khai thực hiện. Thúc đẩy 

hợp tác đa phương, là thành viên tích cực trong các tổ chức khu vực và toàn cầu 

mà Việt Nam đã tham gia... 

1.8. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa 

học pháp lý 

- Đối với công tác tổ chức bộ máy, biên chế, toàn Ngành đã và đang tập 

trung kiện toàn tổ chức,  ộ máy theo tinh thần và quy định của các Nghị quyết 

Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức  ộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả; các Nghị định mới của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy  an nh n d n cấp 

tỉnh,  ảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ 

Tư pháp đã tr nh Thủ tướng Chính phủ xem xét,  an hành Quyết định số 

2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ 

 ản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 

08/12/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện yêu cầu chung của Chính phủ, 

Bộ đã khẩn trương rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ và tổ chức  ộ máy và 

đang x y dựng Nghị định mới để tr nh Chính phủ thay thế Nghị định số 

96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017. Công tác quản lý  iên chế đã được toàn Ngành 

thực hiện  ài  ản, linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác. 

- Đối với công tác cán bộ, năm 2021, toàn Ngành tiếp tục tập trung x y 

dựng đội ngũ cán  ộ, nhất là đội ngũ cán  ộ lãnh đạo, chuyên môn ở các cấp, đủ 

năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Nhiều cán  ộ ngành Tư pháp được 

nh n d n tin tưởng, tín nhiệm  ầu làm đại  iểu Quốc hội Khóa XV, đại  iểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác  ổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, 

điều động, lu n chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm được thực hiện chặt chẽ, đúng 

quy định.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được ngành Tư pháp chú 

trọng, chủ động ứng phó kịp thời với tác động của dịch  ệnh Covid-19 như tăng 



17 

 

cường đào tạo,  ồi dưỡng trực tuyến, dạy học theo h nh thức online... Nội dung 

đào tạo,  ồi dưỡng đa dạng, qua đó vừa tăng cường chất lượng nguồn nh n lực 

pháp luật cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và xã hội nói chung, góp phần quan 

trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, cải cách pháp luật ở nước ta. Năm 2021, 

Bộ Tư pháp đã cử 295 lượt công chức, viên chức của Bộ và 1.843 lượt công 

chức, viên chức Hệ thống THADS đi đào tạo,  ồi dưỡng. 

- Công tác đào tạo các chức danh tư pháp và nguồn nhân lực có kiến thức 

pháp luật cho xã hội, góp phần cải cách tư pháp: Bộ đã phối hợp với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo thực hiện tổng kết 02 Đề án: Đề án tổng thể “X y dựng Trường 

Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các 

trường trọng điểm đào tạo cán  ộ về pháp luật” và Đề án “X y dựng Học viện 

Tư pháp thành trung t m lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Đồng thời, tr nh 

Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ tr  x y dựng Đề án mới tiếp tục x y 

dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo pháp luật với những định hướng 

mới, ph  hợp cho giai đoạn phát triển mới đảm  ảo tính khả thi và Đề án mới 

tiếp tục x y dựng Học viện Tư pháp thành trung t m lớn đào tạo các chức danh 

tư pháp với những mục tiêu, nhiệm vụ ph  hợp.  

Công tác tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã linh hoạt, 

đổi mới, chủ động ứng phó kịp thời như tăng cường h nh thức  ài giảng trực 

tuyến, dạy học theo h nh thức online… và đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh, đào 

tạo năm học mới. Năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội đã xác nhận nhập 

học cho 2.058 thí sinh hệ đại học chính quy, tiến hành đào tạo 950 học viên cao 

học và 200 nghiên cứu sinh. Học viện Tư pháp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đào 

tạo các chức danh tư pháp, cụ thể: đã xét tuyển được 5.057 hồ sơ đủ điều kiện, 

trong đó có 4.673 học viên đã nhập học, đạt tỷ lệ 130,5% so với Kế hoạch được 

giao; tiếp tục thực hiện đào tạo và công nhận tốt nghiệp cho 3.817 học viên. Các 

trường Trung cấp luật, Cao đẳng luật thuộc Bộ đã tập trung rà soát, kiện toàn tổ 

chức  ộ máy theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện việc tuyển sinh nhằm 

tiếp tục tạo nguồn  ổ sung cho đội ngũ cán  ộ tư pháp cấp xã; tiếp tục mở các 

lớp liên kết đào tạo hàng ngàn học viên với các cơ sở đào tạo khác; phối hợp với 

cấp uỷ, chính quyền địa phương để mở các lớp  ồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn 

cho công chức, viên chức. 

- Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp 

phần tích cực vào việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác x y 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần 

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần  ổ sung, phát triển các khía 

cạnh lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, triển khai thi hành Hiến 

pháp năm 2013, x y dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; góp phần tích cực phục vụ 

công tác hội nhập quốc tế về pháp luật và tư pháp. Các đơn vị và các cơ sở đào 
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tạo thuộc Bộ tích cực triển khai 39 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, cấp  ộ và 

nhiều nhiều vụ khoa học cấp cơ sở khác; các nhiệm vụ triển khai cơ  ản đúng 

tiến độ đề ra, đảm  ảo chất lượng về nội dung, sản phẩm.  

Năm 2021, Bộ Tư pháp chủ tr , phối hợp với các  ộ, ngành, địa phương tổ 

chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia, theo đó, kinh nghiệm về lý luận 

và thực tiễn thu được từ các hoạt động này có ý nghĩa là nguồn tham khảo hữu 

hiệu cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội cũng 

như x y dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc  iệt, Bộ 

đã chủ tr , phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành 

công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng x y dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng” với sự chủ tr , tham gia của nhiều đồng chí ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên BCHTW và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, địa phương. 

1.9. Công tác quản lý ngân sách - tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kế 

hoạch, thống kê 

Năm 2021, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm chấp 

hành nghiêm kỷ luật tài chính, ng n sách theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 58/NQ-CP,  ám sát quy định, yêu cầu 

của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan trong  ối 

cảnh dịch  ệnh Covid-19 diễn  iến phức tạp. Với phương ch m quản lý chặt 

chẽ, điều hành linh hoạt, chú trọng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, công tác 

quản lý ng n sách, tài sản tiếp tục được duy tr  hiệu quả,  ảo đảm kịp thời kinh 

phí, cơ sở vật chất, trang thiết  ị, phương tiện làm việc cho các đơn vị. Đã kịp 

thời giao vốn năm 2021 và thực hiện việc tổ chức triển khai giải ng n vốn đầu tư 

công theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ; 

hoàn thành x y dựng, hướng dẫn, quán triệt và  ước đầu tổ chức triển khai Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với vốn ng n sách được giao 

tăng 27,4% so với số vốn kế hoạch và tăng 47,6% so với vốn được cấp thực tế 

giai đoạn 2016-2020, tạo điều kiện để hiện đại hóa cơ sở vật chất, triển khai các 

dự án công nghệ thông tin lớn phục vụ nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong 

 ối cảnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 

Công tác kế hoạch được toàn Ngành triển khai chủ động, điều chỉnh linh 

hoạt trước diễn  iến phức tạp của dịch  ệnh Covid-19; có những đóng góp quan 

trọng trong việc đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp vào các 

kế hoạch, chương tr nh mang tính chiến lược, dài hạn của Chính phủ trong giai 

đoạn 2021-2025 và 2021-2030. Công tác thống kê tiếp tục đi vào nền nếp; phần 

mềm  áo cáo thống kê ngành Tư pháp đến nay đã được triển khai đến tất cả các 

tỉnh, huyện, xã trong phạm vi cả nước góp phần đẩy nhanh tiến độ, n ng cao 

chất lượng của  áo cáo thống kê, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp. Niên giám thống kê ngành 

Tư pháp năm 2020 lần đầu tiên được x y dựng mở ra một h nh thức mới về phổ 
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 iến thông tin thống kê của Ngành, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin 

thống kê tư pháp của cơ quan, tổ chức, cá nh n. 

1.10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

- Năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, 

đặt trọng t m vào việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

 ổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực và ph  hợp với diễn  iến dịch  ệnh tại các 

địa phương; qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh và phòng ngừa vi phạm. Toàn Ngành 

đã tập trung vào việc tổ chức thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

 ổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nh n và gia đ nh; thi hành án d n sự; 

phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Bộ đã tổ chức 02 hội nghị triển khai và tập 

huấn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP cho Sở Tư pháp các địa phương; đã tiến 

hành 34 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiểm tra sau thanh tra; qua thanh tra, đã  an hành 38 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 21 tổ chức, cá nh n có vi phạm với tổng số tiền 

xử phạt là 401.000.000 đồng, kiến nghị thu hồi Quyết định cho phép thành lập 

01 Văn phòng công chứng, tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn 

7,5 tháng,  uộc nộp lại số tiền 9.152.500 đồng vào ng n sách nhà nước. Các Sở 

Tư pháp địa phương đã tiến hành 342 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 492 tổ 

chức, qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.388.000.000 đồng, thu 

hồi nộp ng n sách nhà nước 289.198.970 đồng. Nhiều Sở Tư pháp (như: Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Tp Hồ Chí Minh, An Giang, Bình 

Phước,...) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm trong các lĩnh vực công chức, đấu giá tài sản, luật sư... 

- Công tác tiếp công d n, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Bộ và các Sở 

Tư pháp tập trung thực hiện đúng quy định của pháp luật. Năm 2021, tại Bộ Tư 

pháp, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tiếp 181 lượt công d n và 01 đoàn khiếu 

nại, tố cáo đông người tại Bộ Tư pháp liên quan đến lĩnh vực thi hành án d n sự; 

tiếp nhận, xử lý 795 đơn thuộc thẩm quyền, xem xét giải quyết, xử lý của Bộ Tư 

pháp. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công d n gửi đến Bộ 

Tư pháp đều được xử lý và xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và đúng 

quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ. Đồng thời, Bộ Tư pháp tiếp tục tham gia tích 

cực các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

1.11. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

Bộ tiếp tục duy tr , đảm  ảo vận hành an toàn, thông suốt của các Trung 

t m Dữ liệu điện tử; tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ trọng t m về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-82-2020-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-hon-nhan-thi-hanh-an-pha-san-doanh-nghiep-392611.aspx
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x y dựng, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

phục vụ việc x y dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ, 

Ngành. Quản lý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các Hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ/Ngành, qua đó hỗ trợ giải quyết hàng triệu lượt thủ tục hành chính 

cho cá nh n, tổ chức. Tăng cường sử dụng chữ ký số và gửi nhận văn  ản trên 

Trục liên thông văn  ản Quốc gia. Đồng thời, Bộ, ngành Tư pháp đã quyết liệt 

thực hiện giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công 

Bộ, địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia để đáp ứng nhu cầu của người 

d n, doanh nghiệp. Bộ đã triển khai các hạng mục về phát triển, mở rộng Hệ 

thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch... Tiếp tục duy tr  và mở rộng kết nối 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành với Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn  ản pháp luật tiếp tục phát 

huy hiệu quả. Trong năm 2021, Tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành và Sở Tư 

pháp đã cập nhật được 4.123 văn  ản, n ng tổng số văn  ản trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật đến nay là 115.454 văn  ản;   nh qu n số lượng truy cập 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là 50.000 lượt/ngày (tăng 66.67% so với 

năm 2020).  

2. Kết quả công tác thi đua, khen thƣởng trong tổ chức bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

Hội đồng  ầu cử quốc gia về tổ chức cuộc  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa XV, 

đại  iểu Hội đồng nh n d n các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm n ng cao nhận 

thức của người d n về mục đích, ý nghĩa của cuộc  ầu cử, cũng như quy định 

pháp luật về  ầu cử, xác định tuyên truyền, phổ  iến pháp luật  ầu cử là một 

trong những nhiệm vụ trọng t m công tác của ngành Tư pháp năm 2021 nhằm 

phục vụ cuộc  ầu cử và góp phần vào thành công của  ầu cử. Để triển khai công 

tác phổ  iến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được đồng  ộ, thống nhất trong cả 

nước, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chủ tr , phối hợp với các 

đơn vị có liên quan nghiên cứu x y dựng và tham mưu ban hành Kế hoạch công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, x y dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 

2021;... tạo cơ sở pháp lý để các  ộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, x y dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 

hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh nội dung tuyên truyền, phổ  iến các quy định của 

pháp luật phục vụ  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa XV và đại  iểu Hội đồng nh n 

d n các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nội dung trọng t m cần 

tuyên truyền, phổ  iến; cần lựa chọn h nh thức PBGDPL mới, ph  hợp để 

PBGDPL tới cán  ộ, công chức, viên chức và nh n d n để tạo sự hấp dẫn, n ng 
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cao hiệu quả công tác PBGDPL nói chung, công tác phổ  iến pháp luật  ầu cử 

nói riêng. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các  ộ, ngành, địa phương đã tích 

cực tuyên truyền, phổ  iến về  ầu cử  ằng nhiều h nh thức đa dạng khác nhau. 

Căn cứ các Kế hoạch nêu trên, các địa phương đã  an hành Kế hoạch PBGDPL, 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2021 ph  hợp với 

t nh h nh thực tiễn của địa phương. Thông qua tuyên truyền, phổ  iến  ầu cử đã 

tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và sự đồng thuận trong xã hội 

để tổ chức cuộc  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa XV và đại  iểu Hội đồng nh n 

d n các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao,  ảo đảm d n chủ,   nh đẳng, 

đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn d n. 

Để tạo điểm nhấn nổi  ật trong tuyên truyền, phổ  iến pháp luật về  ầu 

cử, phục vụ thiết thực Cuộc  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa XV và đại  iểu Hội 

đồng nh n d n các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“T m hiểu pháp luật về  ầu cử đại  iểu Quốc hội và đại  iểu Hội đồng nh n 

dân”. Vào ngày 31/3/2021, Lễ phát động Cuộc thi được tổ chức thành công tại 

Tòa nhà Quốc hội với sự tham dự của Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu 

Lưu, các đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy  an Tư pháp, Lãnh đạo 

Bộ Tư pháp; đại diện một số  ộ,  an, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện 

Đoàn đại  iểu Quốc hội của một số tỉnh, thành phố và đông đảo các cơ quan 

thông tin, báo chí. Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức nhiều hoạt động thông tin, 

truyền thông về Cuộc thi: (i) X y dựng Bộ nhận diện Cuộc thi gồm:  ackdrop, 

 anner, standee, infographic hướng dẫn Thể lệ Cuộc thi để đăng tải trên we site 

Cuộc thi và gửi các các đơn vị thông tin  áo chí; (ii) Đề nghị Đài Truyền h nh 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp truyền thông tổ chức Cuộc thi 

(thực hiện phát sóng hàng ngày các thông điệp cổ động, quảng  á về Cuộc thi 

trên VTV1, VOV từ ngày 30/3/2021 đến khi kết thúc Cuộc thi); (iii) tổ chức một 

số chương tr nh Tọa đàm truyền thanh, truyền h nh để truyền thông về Cuộc thi 

trên VTV1, VOV, Truyền h nh Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam 

điện tử, Đài Phát thanh và Truyền h nh Hà Nội…; (iv) thực hiện phỏng vấn ghi 

h nh, đưa tin về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi để phát sóng trên Đài Truyền h nh 

Việt Nam (Chương tr nh “Thời sự”, “Quốc hội với cử tri”) và đăng tải trên một 

số Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL; (v) chỉ đạo đặt đường link Cuộc thi 

trên các Cổng/Trang thông tin điện tử quan trọng như Cổng thông tin điện tử 

Quốc hội, Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trang Thông 

tin điện tử PBGDPL, Báo Đại  iểu nh n d n điện tử, Báo Pháp luật Việt Nam 

điện tử, Trang thông tin điện tử tham quan Nhà Quốc hội...; (vi) Tích cực truyền 

thông, thông tin về Cuộc thi thông qua nền tảng mạng xã hội; (vii) đề nghị Bộ 

Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty di động: Viettel, Vinaphone, 

Mo ifone thực hiện gửi tin thông điệp hưởng ứng Cuộc thi dưới h nh thức tin 
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nhắn qua thiết  ị điện thoại di động với hàng triệu tin nhắn được gửi đến các 

thuê  ao di động để vận động Nh n d n tham gia Cuộc thi.  

Cuộc thi đã được tổ chức thành công với 801.678 lượt dự thi của 643.688 

người tham gia dự thi. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của 63/63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó một số địa phương có số người tham 

gia thi đông đảo như: Thành phố Hà Nội (97.203 người), Bắc Giang (68.229 

người), Nghệ An (45.767 người), Ninh B nh (36.002 người), Thành phố Hồ Chí 

Minh (26.626 người), Lào Cai (15.356 người), Quảng Ninh (14.951 người). Kết 

quả Cuộc thi, đã có 36 thí sinh đạt giải thưởng, gồm: 01 Giải Nhất, 05 Giải Nh , 

10 Giải Ba, 20 Giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt là 

95.000.000 đồng. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã thực hiện các thủ tục đề nghị 

và tr nh Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 834/QĐ-BTP tặng Bằng khen 

cho 07 tập thể và 02 cá nh n có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi, trong 

đó có 06 địa phương có số lượng người dự thi đông nhất là: Thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bắc Giang, Nghệ An, Ninh B nh, Lào Cai. 

Việc tổ chức Cuộc thi đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng 

nhằm n ng cao nhận thức, ý thức pháp luật và thể hiện quyền, trách nhiệm của 

công d n tham gia  ầu cử. Cuộc thi có đóng góp quan trọng, thiết thực vào hoạt 

động tuyên truyền phục vụ cuộc  ầu cử. 

Bộ cũng đã hướng dẫn tuyên truyền, phổ  iến các luật, nghị quyết mới 

ban hành, các vấn đề dư luận xã hội quan t m và tăng cường phổ  iến pháp luật 

về  ầu cử dưới các h nh thức đa dạng khác nhau như thông qua việc  iên soạn 

các tài liệu PBGDPL. Nội dung các tài liệu tuyên truyền, phổ  iến các quy định 

pháp luật về  ầu cử, cung cấp kiến thức pháp luật cho người d n về quyền làm 

chủ, quyền chính trị của m nh, về tổ chức  ộ máy nhà nước, về  ầu cử; từ đó 

góp phần n ng cao nhận thức, tư tưởng chính trị và tạo sự đồng thuận, tích cực 

tham gia  ầu cử và x y dựng ý thức chấp hành,  ảo vệ pháp luật. Tài liệu được 

đăng tải trên Trang thông tin Phổ  iến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, người d n khai thác, sử dụng. Đồng thời, để 

đẩy mạnh phổ  iến các nội dung pháp luật về  ầu cử trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và các hoạt động truyền thông, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ 

đã thực hiện nhiều talkshow, Chương tr nh, Tọa đàm giao lưu pháp luật, tuyên 

truyền phổ  iến các văn  ản, chính sách pháp luật cho cán  ộ, Nh n d n, các 

quy định pháp luật phục vụ Cuộc  ầu cử… 

Với những kết quả đã đạt được trong hưởng ứng đợt thi đua trong tổ chức 

cuộc  ầu cử đại  iểu Quốc hội khóa XV, đại  iểu Hội đồng nh n d n các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, 01 tập thể, 02 cá nh n thuộc Bộ Tư pháp có thành tích tiếu 

 iểu xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 07 cá nh n có 

thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.  
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3. Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nƣớc đoàn kết, chung sức, đồng long 

thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

Phong trào thi đua được Bộ quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trong toàn 

Ngành tổ chức thực hiện gắn với tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập 

thành tích chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò thành 

viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ 

công tác đặc  iệt về các vấn đề pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

người lao động  ị ảnh hưởng  ởi dịch Covid-19, tham gia tích cực trong xây 

dựng, hoàn thiện dự thảo các văn  ản liên quan đến phòng, chống Covid-19 

như: Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp 

 ách phòng, chống dịch  ệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15; 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ  an hành quy định 

tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…; 

tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 các vấn 

đề pháp lý trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà 

soát, nhận diện tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh 

mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ 

quan hi hành án d n sự địa phương cũng đã tích cực giải đáp các khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị về mặt pháp lý cho các địa phương, doanh nghiệp trong 

triển khai thực hiện các  iện pháp phòng, chống dịch. 

Trong lĩnh vực tư pháp, Bộ cũng đã  an hành nhiều văn  ản, chỉ đạo điều 

hành liên quan đến phòng, chống dịch  ệnh Covid-19 của Bộ Tư pháp; hướng 

dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của Bộ  ị ảnh hưởng 

 ởi dịch  ệnh Covid-19 như lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, trợ giúp pháp lý,  ổ trợ tư pháp hộ tịch, quốc tịch, thi hành án d n sự… 

theo đúng tinh thần  ảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi 

tối đa cho người d n, doanh nghiệp do  ị ảnh hưởng  ởi dịch  ệnh, đặc  iệt tại 

các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.  

Qua kiểm tra, đánh giá t nh h nh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

đã ghi nhận sự chuẩn  ị chu đáo, việc thực hiện nghiêm túc và  iểu dương 

những nỗ lực của Bộ, ngành Tư pháp trong việc chủ động, tích cực triển khai, 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của 

Tổng  í thư, các văn  ản chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban  í thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Ủy  an nh n 

d n các tỉnh, thành phố, Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án d n 

sự địa phương đã  an hành các văn  ản tiếp tục quán triệt nghiêm tới toàn thể 

cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động các  iện pháp phòng, chống dịch, 

đồng thời triển khai đồng  ộ nhiều giải pháp đảm  ảo vừa phòng, chống dịch, 

vừa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Qua theo dõi đánh giá, 
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các đơn vị và cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động đã tu n thủ nghiêm 

túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo các văn  ản chỉ đạo của cơ 

quan chức năng; chủ động  ố trí, sắp xếp đúng số lượng người được phép làm 

việc tại cơ quan, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, t nh h nh xử lý các công việc 

thường xuyên hoặc đột xuất tại cơ quan, đơn vị.  

Các cơ quan, đơn vị đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn do phải thay 

đổi cách thức triển khai công việc trong  ối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, cơ 

 ản đảm  ảo tiến độ, chất lượng khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao, nổi  ật 

là: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác x y dựng 

và hoàn thiện thể chế; công tác x y dựng, thẩm định văn  ản quy phạm pháp 

luật; hợp tác quốc tế về pháp luật; rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Kịp thời tham gia ý kiến pháp lý đối với các văn  ản của Quốc hội, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; công tác 

phòng, chống dịch tại Bộ được đảm  ảo, chủ động,  ám sát các chỉ đạo Lãnh 

đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và yêu cầu của 

chính quyền địa phương các cấp. Các phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ công chức, viên chức làm việc tại nhà cơ  ản được  ảo đảm. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, Bộ Tư pháp, cán  ộ, công chức, người 

lao động trong toàn Ngành cũng tích cực chung tay c ng cả nước phòng, chống 

dịch qua các đợt quyên góp, ủng hộ về tiền, nhu yếu phẩm, trang thiết  ị cần 

thiết…, một số địa phương có nhiều công chức, viên chức, người lao động tại 

các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án d n sự trở thành t nh nguyện viên trên 

tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại các v ng đỏ… 

4. Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày 

truyền thống ngành Tƣ pháp và hƣởng ứng Ngày Pháp luật nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Để thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối 

năm, trong  ối cảnh t nh h nh dịch Covid-19 diễn  iến phức tạp, ngày 

14/6/2021, Bộ Tư pháp đã  an hành Quyết định số 1000/QĐ-BTP về kế hoạch 

tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 

năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam. Sau khi Bộ  an hành Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành đã 

quán triệt, hưởng ứng tổ chức thực hiện gắn với tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua đặc  iệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó tập trung: Đẩy mạnh 

tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Ngành 

Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị được giao” và phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách 

nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, trong 

đó tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm  ảo chất lượng, đổi mới, sáng tạo và 
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đạt được kết quả nổi trội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất 

là các nhiệm vụ trọng t m công tác năm 2021 của Bộ, Ngành đã được xác định 

trong Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2021 của Bộ Tư pháp về tổng kết công 

tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021 của Bộ, Ngành; Chương tr nh hành 

động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của ngày 

01/01/2021 Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ng n sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 

02/NĐ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, n ng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính tại  uổi làm việc với Bộ Tư pháp về t nh h nh thực hiện 

nhiệm vụ và các vấn đề cần quan t m giải quyết; Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án d n sự (19/7/1946 - 

19/7/2021); các điểm nghẽn, vấn đề nóng, cấp  ách liên quan đến nhiệm vụ thuộc 

Ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, cá nh n được giao trong năm 2021 đảm  ảo triển 

khai hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa có giải pháp hữu hiệu, thiết thực, nỗ lực sáng 

tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phòng, 

chống dịch,  ảo vệ sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn Ngành. 

Công tác PBGDPL nói chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam nói riêng đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với t nh 

h nh mới, lan tỏa và góp phần khơi dậy tinh thần, n ng cao ý thức tôn trọng và 

làm theo Hiến pháp, pháp luật của cán  ộ, Nhân dân. Trong chuỗi các hoạt động 

năm 2021, điểm nhấn nổi  ật lên là Chương tr nh tôn vinh “Gương sáng Pháp 

luật”, kịp thời  iểu dương, tôn vinh các cá nh n tiêu  iểu trong việc x y dựng và 

thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những h nh ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh 

dũng, đức hy sinh của nh n d n và cán  ộ, công chức trong sự nghiệp x y dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; n ng cao hiệu quả tuyên 

truyền pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống, làm việc theo 

Hiến pháp và pháp luật, thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. 

Kết thúc Chương tr nh, gần 200 nh n vật đã được lựa chọn và đăng tải 

trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nh n vật đa dạng về lĩnh vực 

công tác, tuổi tác, vị trí, đại diện cho 63 tỉnh thành và các  ộ, ngành. Trong số 

gần 200 nh n vật, Hội đồng   nh chọn đã chọn lựa được 50 gương mặt xuất sắc 

nhất để vinh danh. 50 Gương sáng này đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa 

phương đã có những đóng góp tích cực trong công tác x y dựng, tổ chức và thi 

hành pháp luật, qua đó lan tỏa những h nh ảnh đẹp, những tấm gương anh dũng, 

đức hy sinh của người d n và cán  ộ, công chức trong sự nghiệp x y dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc   nh chọn, tôn vinh các cá nh n tiêu 

 iểu trong x y dựng và thi hành pháp luật cũng nhằm đa dạng hóa h nh thức 
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tuyên truyền, phổ  iến, giáo dục pháp luật; lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, 

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Hiện nay, trên cơ sở các  áo cáo tổng kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng của 

các cơ quan, đơn vị, Bộ đang tổ chức đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm, xét 

khen thưởng theo thầm quyền,  iểu dương các tập thể, cá nh n có thành tích tiêu 

 iểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện đợt thi đua. 

5. Phong trào thi đua “Ngành Tƣ pháp chung sức góp phần xây dựng nông 

thôn mới”, “Cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Tiếp tục thực hiện các văn  ản về phát động tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua “Cả nước chung sức góp phần x y dựng nông thôn mới”, “Cả nước 

chung tay v  người nghèo - Không để ai  ị  ỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Tư pháp, Ủy  an nh n d n các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phát động, gắn các tiêu chí x y dựng nông thôn mới, chương tr nh mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo  ền vững, đặc  iệt là tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác 

để đa dạng nội dung tổ chức, thiết thực, ph  hợp với điều kiện thực tiễn, các đơn 

vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án d n sự địa phương đã tiếp tục đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện lồng ghép với việc triển khai nhiệm 

vụ chuyên môn. 

Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác x y dựng, hoàn thiện thể chế, 

phổ  iến pháp luật, tham gia tập huấn, đào tạo,  ồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

hòa giải, kiến thức pháp luật cho  áo cáo viên, hòa giải viên các huyện nghèo; 

trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, xuất  ản nhiều ấn phẩm liên quan 

trực tiếp đến v ng đồng  ào d n tộc thiểu số, v ng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn. góp phần từng  ước n ng cao hiểu  iết của người d n về pháp luật; 

phát hiện những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

thuộc lĩnh vực được giao tại các địa phương, góp phần  ảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công d n, cơ quan, tổ chức tại các địa phương nông thôn, miền 

núi. Quán triệt, phổ  iến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về x y dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường x y dựng 

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 

tiêu chí về phổ  iến, giáo dục pháp luật và tiêu chí về hòa giải cơ sở… 

Các Sở Tư pháp chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan tích cực tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền c ng cấp trong việc x y dựng, hoàn thiện thể chế 

chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích, thu hút 

các nguồn lực để x y dựng nông thôn mới; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng 
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 ộ, khả thi các chủ trương, chính sách x y dựng nông thôn mới nhằm n ng cao 

chất lượng, đảm  ảo tiến độ x y dựng nông thôn mới; tham mưu chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; đẩy mạnh công tác phổ  iến, giáo dục 

pháp luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.,… góp phần 

n ng cao nhận thức cho cán  ộ, nh n d n tại cơ sở, tạo sự chuyển  iến trong 

việc n ng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước trong cán  ộ, nh n d n. Nhiều Cục, Chi cục Thi hành án d n sự đã chủ 

động phối hợp với chính quyền địa phương đăng ký tham gia giúp đỡ 118 xã xây 

dựng nông thôn mới; kết hợp, lồng ghép các hoạt động x y dựng nông thôn mới 

với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị dưới nhiều h nh thức 

đa dạng, phong phú như: X y dựng xã, địa  àn không có án tồn đọng; hiến ngày 

công lao động x y dựng giao thông nông thôn; phối hợp với chính quyền, các tổ 

chức đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người được 

thi hành án, người phải thi hành án hoặc những người được đặc xá, những người 

đã mãn hạn t , là đối tượng đang phải thi hành án d n sự thực hiện tốt nghĩa vụ 

công dân, sớm hoà nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.  

Các cơ quan, đơn vị, cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn Ngành cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 

nhớ nguồn, hiến máu nh n đạo; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

hướng về đồng  ào miền Nam; giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, , “Sóng và 

máy tính cho em”; ủng hộ, giúp đỡ các gia đ nh chính sách, người nghèo, đồng 

 ào v ng khó khăn, gặp thiên tai, các hoạt động xã hội thiện nguyện khác... do 

Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền phát động thông qua nhiều h nh thức 

như  ằng tiền, hiện vật, những phần quà ý nghĩa, giá trị, ngày công lao động; 

trao tặng học  ổng, nhà t nh thương, nhà đại đoàn kết, nhận phụng dưỡng các Bà 

mẹ Việt Nam anh h ng; triển khai các công tr nh kỷ niệm 91 năm thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, công tr nh tháng thanh niên... C ng với việc trực tiếp 

quyên góp, ủng hộ trên, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số II đã đóng 

góp và trao 70 suất học  ổng của Quỹ học  ổng cho sinh viên các Trường Cao 

đẳng Luật miền Bắc, Trường Cao đẳng Luật miền Trung, Trường Cao đẳng Luật 

miền Nam, Trường Trung cấp Luật T y Bắc, Ph n hiệu Trường Đại học Luật Hà 

Nội; Khu vực miền Nam Trung  ộ và T y Nguyên tiếp tục duy tr , vận hành 

hiệu quả Quỹ hỗ trợ cho các cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động của 

các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn do các thành viên trong các Khu vực... 

Qua các phong trào thi đua, đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành 

các tiêu chí x y dựng nông thôn mới, đặc  iệt là tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp 

luật; khơi dậy và phát huy tinh thần tương th n tương ái, truyền thống, đạo lý tốt 

đẹp của d n tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết d n tộc, thực hiện công tác 

giảm nghèo và v  người nghèo. 
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6. Phong trào thi đua “Cán bộ Tƣ pháp đẩy mạnh học tập và làm 

theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Các đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp gắn 

với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán  ộ, công chức, viên 

chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2017 của Chính phủ, gắn 

với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII 

của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.. 

Các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã triển khai phong trào thi đua s u rộng ngay 

từ đầu năm tới cán  ộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh đồng  ộ, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác. 

Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

chuyên môn để đa dạng hoá các nội dung của phong trào thi đua; tổ chức cho 

công chức, người lao động học tập, thảo luận, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn 

đấu theo chuyên đề năm 2021, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Luôn coi 

đ y là nội dung quan trọng của công tác x y dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần x y 

dựng chi  ộ, đảng  ộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; lấy 

kết quả học tập là tiêu chuẩn đánh giá, ph n loại đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động cuối năm. Qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động của Bộ, ngành 

Tư pháp ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác được n ng cao, 

tạo sự lan tỏa và làm s u sắc hơn nhận thức về những nội dung cơ  ản và giá trị to 

lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nâng cao nhận thức tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần trách nhiệm, của mỗi đảng viên, cán 

 ộ, công chức, viên chức và người lao động trước cơ quan, đơn vị, gia đ nh và xã 

hội, nhất là cán  ộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; không 

ngừng tu dưỡng, rèn luyện, n ng cao đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo 

sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư 

tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của 

mỗi mỗi tập thể, cá nh n. 

7. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 
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Trung ương gắn các nội dung thực hiện phong trào thi đua với nhiệm vụ của 

Ngành, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nh n trong 

công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người d n và doanh nghiệp.  

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được các  ộ, ngành, 

địa phương quan t m triển khai, nhất là trong  ối cảnh dịch  ệnh Covid-19 ảnh 

hưởng lớn đến các doanh nghiệp. Với mục đích góp phần hạn chế rủi ro, vướng 

mắc pháp lý trong kinh doanh, n ng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

Bộ Tư pháp tr nh Thủ tướng Chính phủ  an hành và tích cực triển khai Chương tr nh 

hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

Nhiều  ộ, ngành, địa phương đã  an hành Chương tr nh hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Bộ, pháp chế các Bộ, Ngành và 

Sở Tư pháp các địa phương đã tham mưu  an hành nhiều văn  ản về các  iện 

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.... 

Nhiều hoạt động như Chương tr nh "Kinh doanh và Pháp luật" trên Đài 

Truyền h nh Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Chương tr nh hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong  ối cảnh dịch  ệnh Covid-

19 trên Đài Truyền h nh Quốc hội; Tọa đàm, tập huấn, hỗ trợ pháp lý trực tuyến 

gắn với phục hồi kinh tế sau dịch  ệnh đã được tổ chức, thu hút sự quan t m của 

nhiều doanh nghiệp, cá nh n, tổ chức. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với 

Bộ Tài chính x y dựng để  an hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 

29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quyết toán và sử 

dụng kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phối hợp với các 

đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số, 

duy tr  thứ hạng chỉ số B1, góp phần n ng cao năng lực cạnh tranh của  ền kinh 

tế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh,   nh đẳng, thúc đẩy doạnh nghiệp Việt 

Nam hội nhập và phát triển. 

8. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động 

trong ngành Tƣ pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

Trên cơ sở Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán 

 ộ, công chức, viên chức trong ngành Tư Pháp thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019-2025  an hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 

11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, căn cứ điều kiện thực tiễn, các cơ quan, 

đơn vị trong Ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự chuyển  iến mạnh mẽ về 

nhận thức và hành động của đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong thực thi công vụ, trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ 

luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

đổi mới phương thức làm việc, thích ứng trong điều kiện mới, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm  ảo thực hiện hiệu 
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quả nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm  ảo sức khỏe, tính mạng của người d n, 

công chức, viên chức, người lao động.  

Thực hiện phong trào thi đua, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức thực 

hiện đồng  ộ các giải pháp thiết thực để triển khai phong trào thi đua như: sửa 

đổi,  ổ sung nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội 

dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ và   nh xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường 

thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc 

x y dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tập trung chỉnh trang nơi đón tiếp khách và 

người d n đến liên hệ công tác…. đã tạo ra sự chuyển  iến tốt trong nhận thức 

và hành động của cán  ộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

ngành…. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tham gia nghiên cứu 

n ng cao tr nh độ, năng lực; rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp của 

đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành ngày càng tốt hơn, qua đó góp 

phần x y dựng đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư 

pháp có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, 

chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh  ạch và hiệu quả; tạo môi trường 

làm việc d n chủ, văn hóa, th n thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, 

bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN THƢỞNG 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động, các tập thể, 

cán  ộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đã nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu năm công tác đề ra. Công 

tác khen thưởng năm 2021 của Ngành tiếp tục được chú trọng triển khai thực 

hiện, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể cá nh n có thành tích xuất sắc, góp 

phần tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán  ộ, công 

chức, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Ngành trên tinh thần của 

Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ; dần đi vào thực chất hơn, gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác và 

nhiệm vụ chuyên môn được giao. Việc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận các 

danh hiệu thi đua, h nh thức khen thưởng đều đảm  ảo các điều kiện, tiêu chuẩn 

quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn  ản hướng dẫn thực hiện, 

đảm  ảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh 

gương điển h nh, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nh n có nhiều 

thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và 

trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nh n xứng đáng với những danh hiệu thi đua, 

h nh thức khen thưởng đã đạt được. 

Từ đầu năm đến nay, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, kết quả thực 

hiện các phong trào thi đua, Thường trực Hội đồng đã rà soát, thẩm định gần 

4.100 trường hợp đề nghị, hoàn thiện các quy tr nh, thủ tục để khen thưởng, đề 
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nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nh n trong và ngoài 

Ngành về thành tích công trạng, cống hiến, ngoại giao, khen thưởng đột xuất, 

khen thưởng theo chuyên đề. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã xét tặng và tr nh cấp có 

thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và h nh thức khen thưởng cho tập thể, cá 

nh n trong và ngoài ngành Tư pháp, kết quả như sau: 

1. Đối với đề nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc 

Chủ tịch nước đã tặng thưởng Hu n chương Lao động hạng nh  cho 02 

tập thể, Hu n chương Lao động hạng  a cho 06 tập thể, 05 cá nh n, 01 Nhà 

giáo ưu; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 26 cá nhân, 

tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 09 tập thể trong ngành Tư pháp có thành 

tích tiêu  iểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, thành tích tiêu  iểu xuất 

sắc trong phong trào thi đua. 

2. Đối với đề nghị khen thƣởng thuộc thẩm quyền Bộ trƣởng 

Trên cơ sở tham mưu của Thường trực Hội đồng, kết quả xét đề nghị của Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã: 

- Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 344 tập thể (năm 

2020 là 419 tập thể), trong đó, có 79 tập thể thuộc khối các đơn vị thuộc Bộ và 

265 đơn vị khối cơ quan THADS địa phương; 

- Tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho 92 tập thể (năm 2020 là 104 tập 

thể), trong đó, có 05 đơn vị thuộc Bộ, 15 Sở Tư pháp và 08 Cục THADS, 64 Chi 

cục THADS; 

- Tặng Bằng khen cho 1.596 tập thể, cá nh n (năm 2020 là 1.375 tập thể, 

cá nhân);  

- Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” cho 113 cá nh n 

(60 cá nhân có thành tích xuất trong phong trào thi đua ngành Tư pháp giai đoạn 

2018-2020, 53 cá nh n có thành tích xuất trong phong trào thi đua ngành Tư pháp 

giai đoạn 2019-2021); 

- Tặng Kỷ niệm chương “V  sự nghiệp Tư pháp” cho 1.447 cá nh n (năm 

2020 là 1.092 cá nhân); 

- Xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 08 tập thể 

(năm 2020 là 13 tập thể). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Năm 2021, mặc d  dịch  ệnh Covid-19 diễn  iến phức tạp, công tác thi 

đua, khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển  iến tích cực, đi vào thực chất, kịp thời 

động viên, khích lệ các tập thể, cá nh n trong Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ 

chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước của Ngành 

luôn nhận được sự quan t m chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, hướng 
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các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng t m, những kh u 

khó, việc khó cần tập trung giải quyết, được các đơn vị, cán  ộ, công chức và 

người lao động trong toàn Ngành nhiệt t nh hưởng ứng tham gia; thi đua phòng, 

chống dịch  ệnh Covid- 19, gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của 

Bộ, Ngành, đảm  ảo thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống 

dịch  ệnh, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan 

trọng vào phát triển kinh tế - xã hội,  ảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. 

Hệ thống văn  ản văn  ản về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Tư pháp được tập trung hoàn thiện và quán triệt kịp thời đến các cơ quan, đơn vị 

và cán  ộ, công chức trong toàn Ngành, góp phần n ng cao nhận thức của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức Đảng, của cán  ộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong Ngành về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, 

khen thưởng. Việc theo dõi, chấm điểm thi đua hàng năm theo 03 khối (các đơn 

vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án d n sự các tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương) đã đi vào nền nếp, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng 

thực chất, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. 

Công tác khen thưởng được thực hiện có nền nếp, đáp ứng được yêu cầu 

phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; quy tr nh xét khen thưởng được thực hiện công 

khai, d n chủ, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Chất lượng khen 

thưởng được n ng lên, việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, 

khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng người lao động trực tiếp đã được các 

đơn vị địa phương quan t m triển khai và có sự chuyển  iến rõ nét. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021 còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời khắc phục 

trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Phong trào thi đua có nơi có lúc thiếu chủ động, chưa sôi nổi, thường 

xuyên, rộng khắp; h nh thức tổ chức còn hạn chế, nội dung chưa phong phú; ít 

sáng kiến, giải pháp có tính đột phá. 

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng tại 

các cơ quan, đơn vị còn mờ nhạt và chưa được phát huy. 

- Việc phát hiện, x y dựng,  ồi dưỡng, nh n điển h nh tiên tiến có nơi, có 

lúc còn chưa rõ nét, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có nhiều nh n tố mới thực 

sự tiêu  iểu, điển h nh. Công tác tuyên truyền các gương điển h nh tiên tiến, 

gương người tốt việc tốt còn chưa được các đơn vị dành sự quan t m, dẫn tới 

các gương điển h nh chưa được lan tỏa ở phạm vi Bộ, Ngành. 

- Hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua chưa đa dạng, phong phú; vai trò, 

trách nhiệm tham mưu của một số cán  ộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn 

hạn chế. 
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3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

- Một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa thường xuyên quan t m tổ chức, chỉ 

đạo, chưa phát huy được sức mạnh của các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị 

trong các phong trào thi đua. 

- Do ảnh hưởng của dịch  ệnh Covid 19, việc phải thực hiện giãn cách xã 

hội trong thời gian dài để phòng, chống dịch đã dẫn đến việc triển khai một số 

nhiệm vụ  ị gián đoạn, khó khăn cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tổ chức, 

triển khai các phong trào thi đua ở các đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua; trong khi 

đó khối lượng công việc của Ngành rất lớn, nhiều việc cấp  ách dẫn đến t nh 

trạng một số nhiệm vụ chuyên môn chưa đạt mục tiêu trong phong trào thi đua. 

- Công tác tự kiểm tra của các Cụm, Khu vực, các đơn vị vẫn còn mang 

tính h nh thức, hiệu quả chưa cao. 

- Đội ngũ cán  ộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị 

chưa đồng đều, chưa được quan t m đúng mức, thường xuyên thay đổi nên quá 

tr nh triển khai nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Trách nhiệm của một  ộ phận 

cán  ộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa cao, chưa chủ động trong nghiên 

cứu, tham mưu đầy đủ, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện các quy định về thi 

đua, khen thưởng. 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2022 
  

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dịch Covid-19 có thể còn diễn  iến phức 

tạp, kéo dài; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm 

ẩn nếu không kiểm soát được dịch  ệnh một cách cơ  ản để mở cửa trở lại nền 

kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai,  iến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm 

ẩn. Dự  áo sẽ tiếp tục pháp sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp trong điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội cả ở trung ương và địa phương. Trong  ối cảnh chung 

đó,  ám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các định hướng về x y 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, x y dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, n ng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp; thể hiện 

trong các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết và thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; các chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, 

nhiệm vụ trọng t m công tác năm 2022, Bộ, ngành Tư pháp phát động thi đua 

trong toàn Ngành chủ đề “ Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vƣợt 

khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đƣợc giao” với các 

nhiệm vụ trọng t m, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022 được xác định: 



34 

 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Phƣơng hƣớng 

1.1. Tiếp tục thể chế hóa, tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định 

của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán  ộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn Ngành. 

1.2. Triển khai toàn diện, đồng  ộ, đổi mới, hiệu quả các phong trào thi 

đua, khen thưởng, chính sách khen thưởng trong ngành Tư pháp ph  hợp với 

chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng do Trung 

ương phát động,  ám sát nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ, Ngành, tạo 

không khí thi đua sôi nổi, động lực thúc đẩy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng t m năm 2022. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

Năm 2022, toàn ngành Tư pháp tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng t m sau: 

2.1. Tổ chức thực hiện quả các phong trào thi đua 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp trong toàn ngành Tư pháp tập 

trung tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện 

hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư pháp phát động. Tiếp tục phát huy tinh thần 

đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; sự năng động, 

sáng tạo,  ứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, từng cơ quan, đơn vị, bám sát 

các nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp ph  hợp để 

phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong 

trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương, gắn kết với tổ 

chức thực hiện s u rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng 

Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, các phong 

trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, 

sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-

2025, “Cán  ộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi 

đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Cán  ộ Tư pháp tiếp tục 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 

các phong trào thi đua chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước trong giai đoạn mới: 

2.1.1. Tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, 

then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư. Tiếp tục tham gia hiệu quả trong việc x y dựng, tr nh Ban Chấp 
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hành Trung ương xem xét,  an hành và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 

về Chiến lược x y dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tham mưu thực hiện hiệu 

quả,  ảo đảm tiến độ, chất lượng Định hướng x y dựng pháp luật nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XV và Chương tr nh x y dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của 

Quốc hội. Tập trung tham mưu về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề 

pháp lý đảm  ảo thực hiện Chiến lược phòng chống dịch  ệnh Covid-19 và 

Chương tr nh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong  ối cảnh “thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch  ệnh Covid-19”. X y dựng và tr nh 

Chính phủ, Quốc hội Đề nghị x y dựng Luật Công chứng (sửa đổi). 

2.1.2. Tổ chức thi hành hiệu quả VBQPPL, nhất là các luật, pháp lệnh, 

nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy  an thường vụ Quốc hội thông qua và 

“ch m” Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi,  ổ sung một số điều của Luật 

XLVPHC. Tăng cường công tác theo dõi t nh h nh thi hành pháp luật, nhất là 

những vấn đề liên quan trực tiếp đến người d n, doanh nghiệp. Chú trọng thực 

hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, n ng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với các công tác này, nhất là việc theo dõi, đôn đốc 

việc xử lý văn  ản trái pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn  ản của các  ộ, 

ngành, địa phương. Đa dạng hóa các h nh thức phổ  iến, giáo dục pháp luật theo 

định hướng chuyển đổi số trong công tác này; đẩy mạnh truyền thông chính sách 

pháp luật từ kh u x y dựng dự thảo để tạo sự đồng thuận xã hội. 

2.1.3. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung sửa đổi,  ổ sung một số 

điều của Luật Thi hành án d n sự khi được Quốc hội thông qua. Tiếp tục hoàn 

thiện pháp luật về thi hành án d n sự và các quy định của pháp luật có liên quan 

để giải quyết các vướng mắc,  ất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên 

quan đến việc thu hồi tài sản  ị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án h nh sự về 

tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản 

 ị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án h nh sự về tham nhũng, kinh tế. Phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án d n sự được Quốc hội giao năm 2022 

trong  ối cảnh thích ứng an toàn với dịch  ệnh Covid-19. Bảo đảm 100%  ản 

án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính được theo 

dõi thi hành theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

2.1.4. Triển khai thực hiện Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp 

các cấp; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền trong các cơ quan, đơn vị 

trong ngành Tư pháp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và cá thể 

hóa trách nhiệm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người 

đứng đầu. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2069/QĐ-TTg 

ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

cơ  ản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 
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08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để tiếp tục 

xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm về đào tạo pháp 

luật và xây dựng Học viện Tư pháp thành trung t m lớn đào tạo các chức danh tư 

pháp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2.1.5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, 

chú trọng hoàn thiện pháp luật; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, 

thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực  ổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài 

sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động trọng tài, hòa giải 

thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội 

đại biểu công chứng viên Việt Nam lần thứ hai. 

2.1.6. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời yêu cầu 

của người d n, doanh nghiệp. Tập trung giải quyết các vấn đề quốc tịch cụ thể 

phát sinh trong thực tiễn. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, nhất là 

công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

2.1.7. Tích cực tham mưu với Chính phủ trong việc giải quyết các vụ việc 

tranh chấp phức tạp trong hoạt động đầu tư quốc tế. Thúc đẩy và khai thác hiệu 

quả quan hệ hợp tác trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, 

trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh quan quan hệ hợp tác với các đối tác truyền 

thống, láng giềng và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác khác. 

2.1.8. Tập trung, n ng cao chất lượng nguồn lực  ảo đảm tiến độ x y dựng, 

chất lượng các dự án công nghệ thông tin, đầu tư x y dựng cơ  ản trong giai đoạn 

2021-2026 và năm 2022. 

2.1.9. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành và trong các lĩnh vực quản lý 

nhà nước của ngành Tư pháp. Tập trung nguồn lực x y dựng Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 

2.2. Xây dựng, hoàn thiện văn bản về thi đua, khen thưởng trong 

ngành Tư pháp, trong cơ quan, đơn vị 

Tiếp tục rà soát, x y dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen 

thưởng của Ngành, đảm  ảo ph  hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặc th , kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đặc  iệt là sau khi Luật Thi 

đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. Trong đó, trọng t m đối 

với Bộ, Ngành là x y dựng,  an hành Quy chế về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm 

thành lập; nghi thức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, h nh thức khen 

thưởng trong Bộ, ngành Tư pháp; nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện,  an hành 
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sớm và tổ chức thực hiện hiệu quả Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng 

đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án d n sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. 

2.3. Thực hiện chính sách khen thưởng 

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm  ảo chính xác, kịp 

thời, công khai, minh  ạch; khen thưởng phải thực sự có tác dụng giáo dục, nêu 

gương; tăng cường chất lượng hoạt động chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng 

các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án d n sự các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương làm căn cứ   nh xét khen thưởng. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện,  iểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nh n có thành tích tiêu  iểu xuất sắc, đột xuất; tạo sự chuyển  iến rõ 

nét trong khen thưởng đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, 

người lao động trực tiếp. 

2.4. Tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

Ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển,  ồi dưỡng, 

x y dựng, nh n rộng điển h nh tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị chủ 

động, tích cực phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền những thành quả đạt được của phong trào thi đua, các nh n tố 

mới, gương người tốt, việc tốt, điển h nh tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động, 

tạo không khí thi đua sôi nổi với nhiều h nh thức phong phú, đa dạng, ph  hợp. 

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt s u sắc tư 

tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để 

tạo sự chuyển  iến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua trở thành 

ý thức tự giác, trách nhiệm, việc làm thường xuyên của mỗi cấp, của ngành, của 

mỗi đơn vị, cá nh n, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại đại  iểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động hoàn thiện thể chế về 

thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành. 

2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực,  ám sát 

nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ đề thi đua được phát động 

tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 

31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục 

thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách 



38 

 

nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” 

giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư 

pháp lần thứ V, các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Ngành Tư pháp 

chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”... Bên cạnh đó, căn cứ nhiệm vụ 

trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động, tổ chức thực hiện các phong 

trào thi đua theo đợt, chuyên đề cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao 

động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với 

h nh thức phong phú, đa dạng, thực chất, chống mọi  iểu hiện h nh thức và chạy 

theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới phương thức 

đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực 

công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn của các đơn vị, của Bộ, Ngành được giao trong năm 2022. Thông 

qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nh n có thành tích tiêu  iểu để 

khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định. 

4. Chú trọng việc phát hiện,  ồi dưỡng, nh n rộng tấm gương người tốt, 

việc tốt, điển h nh tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nh n 

rộng các mô h nh hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, n ng cao h nh ảnh, vị thế của Bộ, 

ngành Tư pháp trong nh n d n, xã hội. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để 

 ồi dưỡng, x y dựng và phát hiện các nh n tố, điển h nh mới trong từng năm, gắn 

với giai đoạn 2021-2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 04 kh u: 

Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nh n rộng điển h nh tiên tiến. 

5. Tiếp tục n ng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo chuyển 

 iến mạnh mẽ, thực chất;  ảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, 

minh  ạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện,  ồi dưỡng,  iểu dương, khen 

thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nh n tố, điển h nh 

mới. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nh n tố, điển h nh mới; 

khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột 

xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá 

nh n tiêu  iểu. 

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá 

hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành; kịp thời phát hiện, có  iện pháp cụ 

thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá tr nh tổ chức thực 

hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 
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7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, chính 

sách khen thưởng; đổi mới, n ng cao hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực 

thi đua trong ngành Tư pháp; củng cố tổ chức  ộ máy, n ng cao chất lượng đội 

ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng. 

8. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong công 

tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp theo quy định, đáp ứng t nh 

h nh thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nh n trong thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông 

tin, hướng đến chuyển đổi số trong quản lý của Bộ, Ngành về công tác thi đua, 

khen thưởng. 

Phát huy những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua năm 

2021, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 

và các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022, mỗi cán 

 ộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng thi đua, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị năm 2022 và các mục tiêu phong trào thi đua của ngành Tư pháp 

giai đoạn 2021-2025./. 
 

Nơi nhận:  
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (để  áo cáo); 

- Bộ trưởng (để  áo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để  iết); 

- Trưởng Khối thi đua các  ộ,  an, ngành nội chính Trung 

ương (để  iết); 

- Thành viên Hội đồng TĐKT Ngành (để  iết); 

- Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư 

pháp (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);  

- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, Vụ TĐKT. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Tịnh 

 

 

 

 

 

 

 


