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KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 2860/UBND-TH ngày 23/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023; Văn bản số 2868/UBND-TH ngày 24/07/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Văn bản số 5032/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023; Văn bản số 1353/SKH-THKHQH 

ngày 25/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội năm 2023, như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII. Trong 07 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Sở Tư pháp đã ban hành 10 

Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương 

và Tỉnh ủy; tổ chức 06 hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt, học tập các 

nghị quyết của Đảng cho 179 lượt đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động tham dự. 

2. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống 

dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ 

đạo của của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; 

ban hành 25 văn bản, báo cáo về tình hình thực hiện chủ trương thích ứng an 

toàn, lĩnh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19; tham gia ý kiến và thẩm định 

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, 

thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những 

người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm 

dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại 
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dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; biên soạn 04 tin, 

bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thích ứng 

an toàn, lĩnh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các 

trang mạng xã hội. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch tại cơ quan, đơn vị, vận động 100% công chức, viên chức, người lao 

động tham gia tiêm phòng vắc xin covid-19. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, phát triển các thành phần kinh tế 

- Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL): UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai 

thực hiện. HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành 77 văn bản 

QPPL (21 nghị quyết, 56 quyết định), trong đó: HĐND, UBND tỉnh ban hành 44 

văn bản (21 nghị quyết, 23 quyết định); UBND cấp huyện ban hành 33 quyết 

định. Sở Tư pháp đã kiểm tra 38 đề nghị xây dựng quyết định QPPL của UBND 

tỉnh; thẩm định đối với 05 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh1 và 

hoàn thành thẩm định 47 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến 

215 dự thảo văn bản; tự kiểm tra 43 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành; kiểm tra theo thẩm quyền 33 Quyết định do UBND cấp huyện ban hành; 

thực hiện rà soát 22 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, kiến 

nghị xử lý 05 văn bản có nội dung không còn phù hợp; cập nhật mới và cập nhật 

bổ sung thuộc tính 1.019 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 

năm 1991 đến nay (260 Nghị quyết, 720 Quyết định, 39 Chỉ thị) lên Cơ sở dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, 

trong đó xác định 03 lĩnh vực trọng tâm theo dõi, gồm: (1) Chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; (2) Tự chủ đại học thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo; (3) Pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tư pháp đã ban hành Phương 

án, 04 mẫu phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công 

chứng, chứng thực và tổ chức khảo sát đối với 300 tổ chức, cá nhân; rà soát, 

kiến nghị xử lý 41 nội dung vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật 

của Trung ương. 

                                                 
1 Trong đó: 03 đề nghị xây dựng Nghị quyết tại khoản 1, 2, 3 và 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết  khoản 4 

Điều 27 của Luật Ban hành VBQPPL 
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- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện. Toàn tỉnh đã thực hiện 442 buổi 

tuyên truyền pháp luật cho 534.670 lượt người; tổ chức 25 cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật, thu hút 45.283 người tham gia; biên soạn, cung cấp 186.805 bộ tài 

liệu tuyên truyền pháp luật, trong đó đăng tải trên internet 15.957 bộ. Toàn tỉnh 

có 1.736 tổ hoà giải, các Tổ hoà giải đã tiến hành hoà giải 1.551 vụ việc, đã hoà 

giải thành 1.301 vụ việc, đạt 83,88%.  

- Công tác theo dõi Bộ chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND 

ngày 03/7/2022 Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Sở Tư pháp đã ban hành 08 Kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động 

của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với 200 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Biên soạn 02 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp 

luật, in 1.000 bản cung cấp cho doanh nghiệp. Phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 03 chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp. 

- Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong lĩnh vực tư pháp: Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định 

công bố Danh mục và quy trình nội bộ, liên thông thực hiện 14 thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Rà soát, đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia năm 2022 đối với 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

thuộc lĩnh vực tư. Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 đối với 04 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Đã trao đổi 10.685 

lượt văn bản, tài liệu điện tử với các cơ quan, đơn vị.  

2.4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực tư pháp khác  

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Trình UBND tỉnh Ban hành 

Quyết định 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 ban hành 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, Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016, Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Tổ chức Hội nghị tập huấn 
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nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022 với tổng số 118 

điểm cầu đến cấp huyện, cấp cho 1.160 đại biểu; ban hành 22 văn bản tham gia 

ý kiến đối với 14 vụ việc xử lý vi phạm hành chính. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 33 Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính thuộc thẩm quyền đối với 03 tổ chức, 30 cá nhân với tổng số tiền 

phạt là 6.249.050.000 đồng thuộc 5 lĩnh vực2; tịch thu tang vật vi phạm hành 

chính trị giá: 240.410.160 đồng. 

- Công tác hành chính tư pháp: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Triển khai 

thực hiện số hóa sổ hộ tịch đối với 29 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương với 

46.900 thông tin. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp; 

tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 3.261 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch 

tư pháp, đạt 100%; tiếp nhận và xử lý 3.897/7.124 thông tin lý lịch tư pháp, đạt 

55%. 

UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 

65.899 việc hộ tịch. UBND cấp xã thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước 

cho 17 trường hợp. Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 540.307 việc, thu phí 

4.068.646.000 đồng. 

- Công tác bổ trợ tư pháp:  Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 05 văn bản chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp 

tiếp nhận và giải quyết 23/23 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng, 

luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương mại, thừa phát lại, giám định tư pháp . 

Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 402 

người, trong đó tham gia tố tụng cho 168 người. Các tổ chức hành nghề công 

chứng đã thực hiện công chứng 7.465 việc, thu thù lao công chứng 521.546.000 

đồng, phí công chứng 3.200.962.121 đồng. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

thực hiện 243 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 

257.985.533.005 đồng, tăng 51.313.631.777 đồng so với giá khởi điểm (tăng 

124,83%), trong đó có 160 cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất với tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành là 225.984.482.899 đồng, tăng 50.283.729.899 đồng 

so với giá khởi điểm (tăng 128,62%). 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

Trong 07 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của UBND tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo 

về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở/Ngành Tư pháp đã tích cực, chủ 

                                                 
2 Gồm: Khoáng sản: 03 Quyết định; Giao thông đường bộ: 19 Quyết định; Thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 02 Quyết định; Môi trường: 02 Quyết định; Bạo 

lực gia đình: 07 Quyết định 
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động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với 

công tác tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công 

tác tư pháp, trong đó tập trung xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và 

Chương trình công tác đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng, hiệu quả với những kết quả nổi bật, như: Tổ chức thực hiện và hoàn 

thành 106/106 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tiến 

độ, có chất lượng (đạt 100%); hoàn thành 98/98 nhiệm vụ thường xuyên trong 

06 tháng theo kế hoạch, đạt 100% theo kế hoạch 06 tháng, 50% theo kế hoạch 

năm và hoàn thành 50/72 nhiệm vụ có thời hạn theo kế hoạch, đạt 69,4 % kế 

hoạch năm; 03/03 chỉ tiêu thu đều vượt theo kế hoạch 6 tháng, trong đó 2/3 chỉ 

tiêu vượt cao so với kế hoạch năm3. Tiếp tục thực hiện và tham mưu với chính 

quyền tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thẩm định 

văn bản. 100% văn bản thẩm định đảm bảo tiến độ, chất lượng, đã góp phần 

nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban 

hành. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng 

điểm, tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Hiệu quả hoạt 

động hòa giải ở cơ sở được duy trì, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

của người dân. Công tác xử lý thông tin, lập hồ sơ lý lịch tư pháp và cấp phiếu 

lý lịch tư pháp được xử lý dứt điểm, kịp thời, không để tồn đọng, không có tiêu 

cực. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi 

phạm hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai thường 

xuyên, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục 

được đẩy mạnh, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt 

95,18%, là năm thứ 8 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý 

nhà nước thuộc UBND tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục 

được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đồng thời tạo điều kiện cho mọi cá nhân, 

tổ chức trong ngành, cơ quan được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, đầy đủ.  

III. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 

tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

                                                 
3 Gồm: Phòng Công chứng số 1 đã thu 1.593.485.000 đồng/2.400.000.000 đồng, đạt 66,4%; Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản thu 1.307.418.010 đồng/720.000.000 đồng đạt 181,58% chỉ tiêu giao năm 2022. thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục 

hành chính của Văn phòng Sở Tư pháp  390.250.000 đồng/200.000.000 đồng giao thu, đạt 195,12% kế hoạch năm giao). 
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48/NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 

đến năm 2020. Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2019-2023. Kịp 

thời thẩm định, tham gia ý kiến, tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, 

cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa 

các quy định của Trung ương hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn 

bản không còn phù hợp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển 

doanh nghiệp.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp luật tại địa phương; tăng cường năng lực phản ứng chính sách của các cơ 

quan, đơn vị. 

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 

03/7/20223 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục 

vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật phù hợp với thời đại công nghệ số; duy trì hoạt động có hiệu 

quả Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang; đổi mới các 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp 

và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành Tư pháp từ 

tỉnh đến cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án nâng hiệu quả 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2022-2025 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang) ; triển khai xây dựng phầm mềm cơ 

sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính 
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6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản 

lý hộ tịch, chứng thực. Trong đó quan tâm nguồn lực để tạo điều kiện cho thực 

hiện Đề án 06 về số hóa sổ hộ tịch, tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai 

các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo quy định. Nghiên cứu, 

nâng cấp cơ sở dữ liệu về chứng thực để đảm bảo đẩy mạnh thực hiện chứng 

thực điện tử. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác  đấu giá tài sản, giám 

định tư pháp; quản lý chặt chẽ các tổ chức hành nghề công chứng; xử lý dứt 

điểm đối với các văn phòng công chứng không đủ điều kiện hoạt động theo quy 

định của Luật Công chứng; thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị quyết số 172/NQ-

CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và 

Chỉ thị số 40/CT TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản; trong đó chú trọng 

công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 

định của pháp luật. 

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hành 

nghề luật sư, đội ngũ luật sư và tư vấn viên pháp luật, phát huy vai trò trong việc 

bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội 

7. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp,  

thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành 

chính. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục tập trung triển khai 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 tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc 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 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều 

hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường triển khai thực hiện ứng 

dụng phần mềm quy trình xử lý văn bản tại cơ quan, đơn vị. 

8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tư pháp. Rà soát, sắp 

xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ 

về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc 

làm. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác các chức danh 
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theo quy định. Thực hiện biệt phái công chức, viên chức trong đơn vị để tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của cơ quan. Tăng cường công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức ngành Tư pháp , 

trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để làm nguồn bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý 

vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ và hành 

chính tư pháp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

 (Có Biểu đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

chi tiết gửi kèm) 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Sở Tư pháp./. 

 
 Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;    (T/hợp) 
- Cục Thống kê; 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.KXThành.10b. 

  GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
 

 

 

 



 
 

 

BIỂU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 
 

STT Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì tham 

mưu 

Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

1  

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp 

ban hành kỳ 2019-2023 
Sở Tư pháp 

Các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

Năm 2023 - 2024 

2  Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở Sở Tư pháp 
Uỷ ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, 

ngành; UBND cấp huyện 
Năm 2023 

3  
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đánh giá hiệu quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật” 
Sở Tư pháp 

Các Sở, ban, ngành; UBMTTQ 

và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

UBND huyện, thành phố 

Sau khi Trung ương 

ban hành Đề án 

4  

Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang 

về việc phê duyệt Đề án nâng hiệu quả thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2022-2025; triển khai xây dựng phầm 
mềm cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành; UBND cấp 

huyện 
Năm 2023 

5  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-
UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện số 

hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hoàn thiện 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tỉnh Tuyên Quang 

Sở Tư pháp Các cơ quan, đơn vị có liên quan Năm 2023 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì tham 

mưu 

Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

6  
Nghiên cứu, nâng cấp cơ sở dữ liệu về chứng thực tỉnh 
Tuyên Quang để đảm bảo thực hiện chứng thực điện tử 

Sở Tư pháp UBND cấp huyện Năm 2023 

7  

Tổ chức thực hiện Đề án tăng cường quản lý Nhà nước 
trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện 

Năm 2023 và các 
năm tiếp theo 
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