
 

 

    UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế 

của Sở Tư pháp năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG        

     

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các tổ chức pháp chế; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 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 Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác pháp 

chế của Sở Tư pháp năm 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng chuyên môn thuộc 

Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTr (V.H.Sơn 01b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trúc 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STP ngày       tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1 

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch công tác pháp chế tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023 

Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

Tháng 01/2023 

2 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản 

lý: Triển khai thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh về công tác pháp chế tỉnh 

Tuyên Quang năm 2023; kiện toàn công 

chức pháp chế các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và nhân viên pháp chế 

các doanh nghiệp nhà nước do UBND 

tỉnh quản lý; hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác pháp chế cho đội ngũ công chức, nhân 

viên pháp chế 

Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

Quý II/2023 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

3 Tổ chức tập huấn các nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ công chức/nhân viên pháp chế 

3.1 

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 
Theo Kế hoạch  

chuyên đề 

3.2 
Tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 
Theo Kế hoạch  

chuyên đề 

3.3 
Tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật 

 

Văn phòng Sở 

 

Theo Kế hoạch  

chuyên đề 

3.4 
Tập huấn nghiệp vụ công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật 

 

Văn phòng Sở 

 

Theo Kế hoạch  

chuyên đề 

3.5 
Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi 

phạm hành chính 
Thanh tra Sở 

Văn phòng Sở; các 

phòng, đơn vị có 

liên quan 

Theo Kế hoạch  

chuyên đề 

4 

Tham mưu, thực hiện các công tác: Xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành 

pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách 

nhiệm, lĩnh vực của Sở Tư pháp 

Các phòng chuyên môn 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp 

luật 

Theo Kế hoạch của Sở 



 

 4 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

5 
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

công tác pháp chế năm 2023 
Thanh tra Sở 

Các phòng chuyên 

môn có liên quan 
Quý III/2023 

6 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh và các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý thực 

hiện báo cáo công tác pháp chế; tổng hợp 

báo cáo công tác pháp chế trên địa bàn 

tỉnh định kỳ hoặc đột xuất 

Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

- Báo cáo thống kê: 06 

tháng và năm 2023. 

- Báo cáo đột xuất: Theo 

yêu cầu. 

7 

Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham 

gia tố tụng: 

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với 

việc xử lý các vấn đề trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về các vấn 

đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ 

lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy 

định của pháp luật; 

- Tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả 

các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế 

theo sự phân công của Lãnh đạo Sở 

Các phòng, đơn vị chuyên 

môn thuộc Sở 
Thanh tra Sở Theo chỉ đạo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

8 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước năm 2023; 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước.   

Phòng Bổ trợ & Hành chính 

Tư pháp 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

 

9 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính và cải cách thủ tục hành chính 

đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Sở Tư pháp 

Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

 

10 

Tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu 

năm và Hội nghị tổng kết công tác pháp 

chế năm 2023 

Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên 

quan 

Quý III và IV/2023 

11 

Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác 

pháp chế theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và theo quy định của 

pháp luật 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Theo chỉ đạo của cấp có 

thẩm quyền 
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