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* 
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BÁO CÁO 

Về công tác cải cách tƣ pháp năm 2021 

----- 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH CHUNG 

Công tác tư pháp ở địa phương đã và đang bảo đảm cho việc tôn trọng, thi hành 

Hiến pháp, pháp luật trong mọi mặt của đời sống xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, từ 

thực tiễn triển khai cho thấy, hoạt động tư pháp ở địa phương còn một số khó khăn, 

vướng mắc ảnh hưởng đến hiệu quả công tác: Với vai trò và vị trí hết sức quan trọng 

của công tác tư pháp ở địa phương, là nơi trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, chính 

quyền địa phương đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

đến với nhân dân nên việc khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên sẽ góp phần 

quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp ở địa phương.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Đảng ủy chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ sở 

về công tác tuyên truyền phổ biến về chiến lược cải cách tư pháp, phổ biến các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải 

cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, 

doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính.  

 - Chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm  và tổ chức triển khai đến cán bộ công chức trong cơ quan đơn vị thực hiện. Chỉ 

đạo các Ban, ngành tổ chức thực hiện kế hoạch công tác CCHC của địa phương đề ra; 

đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC của các công chức chuyên 

môn. Giao cho các công chức chuyên môn như: Văn phòng – thông kê, Tư pháp, Địa 

chính, Văn hóa xã hội, công an trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các phản ánh của tổ 

chức, công dân. Tổ chức thực hiện niêm yết công khai Bộ TTHC tại xã. Trong năm 

UBND xã  ban hành các văn bản sau:   
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+ Kế hoạch số: 07/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND xã Tân Tú về thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.  

+  Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND xã Tân Tú về việc 

tuyên truyền CCHC năm 2021.  

+ Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND xã Tân Tú về  rà soát 

đánh giá TTHC năm 2021 

+ Kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã Tân Tú về công 

tác kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.  

+ Kế hoạch số: 12/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND xã Tân Tú về công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.  

+ Quyết định số: 12/QĐ/UBND ngày 22/01/2021 của UBND xã Tân Tú về ban 

hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Quyết định số: 206/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND xã Tân Tú về kiện 

toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Tân Tú. 

+ Quyết định số: 307/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND xã Tân Tú về 

kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Tú. 

+ Kế hoạch số: 38/KH-UBND của UBND xã Tân Tú tuyên truyền phổ biến pháp 

luật về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 

+ Kế hoạch số số 13-KH/ĐU ngày 20/01/2021 của Đảng ủy xã Tân Tú về lãnh 

đạo cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp 

lồng ghép tại hội nghị, cuộc họp thôn. 

2. Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định 

pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tƣ pháp 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai những văn bản luật liên quan đến 

công tác tư pháp đã được Quốc hội thông qua như: Luật bầu cử Quốc hội và HĐND 

các cấp, Luật hộ tịch, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Nghị định 167, Thông tư 

04 tại 18/18 thôn trong toàn xã có 1.160 lượt người tham dự.. 

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tƣ pháp và bổ trợ tƣ pháp trong sạch, vững mạnh 

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham 

mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan 

tâm. Năm 2021  UBND  xã đã ban hành quyết định thành lập Bộ phận tiếp công dân và 

giao dịch một cửa tại xã, ban hành nội quy tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch, Phó CT 

UBND  xã trực tiếp tiếp công dân; phân công công chức Tư pháp- Hộ tịch phụ trách tại 

phòng tiếp dân, các công chức văn phòng HĐND-UBND, địa chính XD & MT phụ 
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trách tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong ngày theo quy chế; đảm bảo 

việc tham mưu trong việc cải cách và giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên 

môn nghiệp vụ, thái độ dân luôn hòa nhã niềm nở, địa điểm được đảm bảo các điều 

kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp 

công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ 

của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân.  

4. Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân đối với cơ quan tƣ pháp 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - 

xã hội đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Thông qua từng vụ việc cụ thể, Hội đồng 

nhân dân đã giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã; qua 

giám sát đã kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Tại 

các kỳ họp HĐND xã, các đại biểu HĐND đã thực hiện quyền chất vấn và yêu cầu giải 

trình làm rõ và trình tự giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri quan tâm cũng như 

một số việc khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận 

nhân dân. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò giám sát và 

phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham 

gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các tranh chấp đất đai, 

góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.   

5.Về đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tƣ pháp 

- UBND xã đã trang bị kết nối, lắp đặt mạng INTERNET, mạng LAN đến các 

phòng làm việc của cán bộ công chức xã chuyên môn, 100% cán bộ, công chức sử 

dụng mạng INTERNET, hiện nay xã đã và đang sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ 

công việc và phần mềm một cửa, một cửa liên thông. 

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp: Hiện nay xã đã 

và đang sử dụng 02 phầm mềm : Phần mềm Hồ sơ công việc và phần mềm một cửa 

điện tử, áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử, hệ thống liên thông về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Việc thực 

hiện các nội dung hướng dẫn về công tác đảm bảo ATTTM của Sở Thông tin và 

Truyền thông được triển khai và thực hiện nghiêm túc. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 
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 Công tác cải cách tư pháp được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng 

ủy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư 

pháp của UBND xã; Toàn thể CBCC đã nhận thức đầy đủ các nhiệm vụ cải cách tư 

pháp và đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu các lĩnh vực chuyên môn; tự 

giác tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động trong 

công tác, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ 

quan; tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Từ đó, đã góp phần 

vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp và thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ chính trị được giao.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Việc phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; 

Nội dung tuyên truyền chưa chưa phong phú. Việc giải quyết các đơn thư, kiến nghị 

của nhân dân chưa được triệt để. 

- Phương pháp giám sát của TT HĐND, MTTQ tổ chức chính trị - xã hội còn 

mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, nội dung, hình thức 

chưa phong phú nên mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn 

chế. ` 

       IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tăng cường chỉ đạo các công chức chuyên môn duy trì việc thực hiện cải cách 

tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị;  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo các công chức chuyên môn thực hiện việc kiểm soát thủ tục 

hành chính theo nội dung Kế hoạch của UBND xã, huyện về rà soát thủ tục hành 

chính. 

- Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử 

lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính. Niêm yết 

công khai các thủ tục CCHC theo quyết định của UBND Tỉnh. 

- Thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Tăng 

cường kiểm tra đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng sử của cán bộ, công chức. 

- Duy trì việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ ; 

Thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; một cửa liên thông trong giải quyết 

các TTHC.  
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách Tư pháp năm 2021 của 

Đảng ủy xã TânTú. 

 

Nơi nhận  
Gửi bản điện tử: 

- Văn phòng Huyện ủy, 

- TT UBND xã, 

- Lưu VP ĐU. 

                            

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

Chu Minh Thuyên 

 

                                              Phụ lục số 3b 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU NĂM 2021 

VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƢ PHÁP 

 

TT Nội dung Đv tính Kết quả 

I 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác 

CCTP 
  

60 
Số văn bản của Đảng, Nhà nước về CCTP được quán triệt, 

triển khai 
Văn bản 06 

61 
Số văn bản ban hành để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

công tác CCTP 
Văn bản 10 

62 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác CCTP Cuộc  

63 Số cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong kỳ báo cáo Cuộc 01 

II 
Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan hoạt 

động tƣ pháp 
  

64 
Số cuộc hội nghị, hội thảo được tổ chức/lượt người tham gia 

góp ý đối với các dự án luật 
HN/người  

65 Số văn bản tham gia góp ý của địa phương đối với các dự án luật Văn bản  

V Công tác giám sát của cơ quan dân cử   

 Số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân trong hoạt động tư pháp Cuộc  

------------------------ 
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