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 KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tư pháp năm 2022 

 

Được sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp của Phòng tư pháp công tác tư pháp 

của UBND xã đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực góp phần tạo động lực 

phát triển cho nghành tư pháp trên địa bàn huyện. Để đáp ứng kịp thời và có hiệu 

quả trong công tác tư pháp năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ia Phí xây dựng kế 

hoạch triển khai công tác tư pháp với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, 

trong đó tập trung thực hiện tốt các kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã bằng các 

hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm 

vụ chính trị của xã để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công 

tác tư pháp, công tác cải cách tư pháp năm 2022 trên địa bàn xã Ia Phí. 

2. Yêu cầu  

Việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 phải được thực hiện 

đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó chú trọng triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các đoàn thể trong tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 để đạt được kết quả cao 

nhất.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng, thẩm định và rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

- Kiểm tra xử lý văn bản trái pháp luật. 

- Tổ chức tham gia lấy ý kiến xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, văn bản 

quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên. 

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân. 

2. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 



- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính  và theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác xử phạt vi phạm hành chính do cấp 

trên tổ chức.  

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

3. Công tác hộ tịch, chứng thực  

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý và đăng 

ký hộ tịch như: 

+ Niêm yết trình tự, thủ tục, mức thu lệ phí để đăng ký các sự việc về hộ tịch 

và chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, giải quyết đảm 

bảo thời gian theo quy định. 

+ Thực hiện chức năng đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền. 

- Thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật hộ 

tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác chứng thực theo quy định của 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015; thực hiện việc thu lệ phí theo quy 

định của thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 và 

quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai. 

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của  Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới 

do các cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến đời sống của nhân dân đặc biệt tổ 

chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

        - Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, Đoàn thanh niên tham gia vào hoạt 

động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

        - Nội dung tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, với các hình thức tuyên 

truyền phù hợp.  

        - Hình thức: + Trực tiếp tại các hội nghị tại trụ sở xã và các buổi họp dân ở 

hội trường thôn, làng. 

                             + Gián tiếp: Băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh. 



       - Kịp thời giải đáp các thắc mắc của nhân dân về pháp luật, kịp thời cung cấp 

các văn bản tài liệu liên quan đến nhân dân cho các thôn, làng và hướng dân sử 

dụng tủ sách pháp luật có hiệu quả theo quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng chính phủ. 

5. Công tác hòa giải ở cơ sở  

- Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, kiện toàn các tổ hòa giải ở thôn, làng.  

- Cung cấp kịp thời các tài liệu có liên quan đến công tác hòa giải. 

- Chỉ đạo công tác tư pháp hộ tịch phối hợp với các hòa giải viên khi có vụ 

việc xảy ra trong nhân dân. 

        - Tập trung hướng dẫn các tổ hòa giải theo đúng đường lối chính sách của 

Đảng, của Nhà nước nhằm tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phối hợp các cơ 

quan ban ngành vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. 

      6. Công tác thi hành án 

        - Phân công người trực tiếp giám sát giáo dục người được hưởng án treo. 

        - Quản lý và phối hợp các đoàn thể giúp đỡ các đối tượng đang thi hành án tại 

địa phương có điều kiện hào nhập cộng đồng. 

       7. Công tác tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

- Đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách 

nhiệm và phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã 

         Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2022 của UBND xã Ia 

Phí, đề nghị các ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng tư pháp;                                                                                              CHỦ TỊCH 
- TT Đảng ủy xã; 

- TT HDND xã; 

- CT,PCT xã; 

- Lưu: VP/UBND. 

  
 

 

                                                                                          Rơ Châm Laoh 
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