UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số: 121/QĐ-STP

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 07 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công
tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu
năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 22/02/2022 của Giám đốc Sở Tư
pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Tư
pháp ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh
Tuyên Quang năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 07/3/2022 của Sở T ư pháp về triển
khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến
2030 của Sở Tư pháp; Căn cứ
Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 11/05/2022 của Sở Tư pháp về thực
hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh
Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KHBCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt
động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ
kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp
trong 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ
trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở;
- Sở Thông tin và Truyền thông; (p/hợp)
- UBND huyện, thành phố;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Trang TTĐTSTP;
- Lưu: VT, VP.KXThành.

Nguyễn Thị Thược
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QUANG
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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp,
công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng
đầu năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 11/7/2022
của Giám đốc Sở Tư pháp)
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp,
công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu
năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm
nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác tư pháp thường xuyên năm 2022
(được nêu tại Phần thứ hai của Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2022 của Bộ
Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
công tác năm 2022); Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ
yếu thực hiện Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm
2022 ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp
năm 2022 của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-STP ngày
22/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp; Kết quả thực hiện Kế hoạch công tác cải
cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ban hành kèm
theo Quyết định số 286/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp;
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (ban hành
kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
trong lĩnh vực tư pháp theo Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 07/3/2022 của Sở Tư
pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,
tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp và Kế hoạch số 34/KH-STP ngày
11/05/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày
12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số
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tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch
công tác, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh về công tác tư pháp.
2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác tư pháp,
cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trong lĩnh vực tư pháp đến hết năm 2022 đảm
bảo bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phù hợp với tình hình kinh tế - xã
hội của địa phương.
3. Việc tổ chức sơ kết bảo đảm thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Các báo cáo chuyên đề và ý kiến phát biểu tại Hội nghị
1.1. Các báo cáo chuyên đề
- Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
công tác 06 tháng cuối năm 2022
- Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp 06 tháng
đầu năm 2022.
- Báo cáo tình hình, kết quả công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi
số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (ban hành kèm theo Quyết
định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) trong lĩnh vực
tư pháp 06 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định 82/QĐ-UBND ngày
25/02/2022 của UBND tỉnh); giải pháp triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối
năm 2022.
1.2. Ý kiến phát biểu của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng
Tư pháp các huyện, thành phố; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong đó tập
trung vào các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc về công tác tư pháp, cải
cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp.
2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị
2.1. Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, chuyển
đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 06
tháng cuối năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh với 146 điểm cầu,
gồm:
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- Điểm cầu trung tâm được tổ chức tại trụ sở Sở Tư pháp;
- Điểm cầu của huyện, thành phố được tổ chức tại Phòng họp trực tuyến
của 07 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Điểm cầu của xã, phường, thị trấn được tổ chức tại Phòng họp trực tuyến
của 138 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.2. Hội nghị được tổ chức trong buổi chiều, từ 14 giờ 00 ngày 15/7/2022
(thứ sáu).
3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị
3.1. Thành phần, số lượng đại biểu
a) Đối với điểm cầu trung tâm tại Sở Tư pháp do đồng chí Giám đốc Sở Tư
pháp chủ trì điều hành
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Trưởng, Phó trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Công chức, viên chức chuyên môn các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc
Sở;
b) Đối với điểm cầu tại các huyện, thành phố: Lãnh đạo, chuyên viên
Phòng Tư pháp.
c) Đối với điểm cầu tại cấp xã:
- Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác tư pháp;
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
3.2. Kinh phí tổ chức Hội nghị được thực hiện theo chế độ tài chính hiện
hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị
tài liệu phục vụ Hội nghị, đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị tại
điểm cầu trung tâm tại Sở Tư pháp; phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện,
thành phố trong công tác tổ chức Hội nghị.
2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp
luật chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
và các đơn vị có liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền
phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.
3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị thuộc lĩnh
vực được giao phụ trách, chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

4
4. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân
cùng cấp tạo điều kiện bố trí phòng họp trực tuyến tại Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn bố trí
phòng họp trực tuyến để tổ chức Hội nghị; triệu tập đại biểu, thông báo đến
thành phần tham dự hội nghị cấp huyện, cấp xã đúng thời gian, thành phần và
chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị../.

