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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2019 

  

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện 
Chi Lăng về triển khai công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, 
để khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tư pháp trên 
địa bàn huyện, UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Tư 
pháp năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp đối với một 
số xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực 
hiện công tác, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tư pháp trên địa bàn huyện. 

Công tác kiểm tra cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khách 
quan, phản ánh trung thực các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp tại các đơn vị 
được kiểm tra, qua đó cần biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, những 
cách làm sáng tạo trong công tác tư pháp, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những 
khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp để 
nâng cao hiệu quả công tác Tư pháp trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 
Điều 8 Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư 
pháp- Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức                    
của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh. Cụ thể gồm các nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác tư pháp; việc phân 
công nhiệm vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

 2. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Kiểm tra việc ứng dụng phần 
mềm hộ tịch, việc ghi chép sổ hộ tịch, hồ sơ lưu, thu lệ phí hộ tịch. 

 3. Công tác chứng thực: Kiểm tra sổ ghi chép, hồ sơ lưu, thu lệ phí chứng thực. 

 4. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và 
UBND xã ban hành: Kiểm tra sổ theo dõi văn bản trái pháp luật, lập phiếu kiểm 
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tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Sổ theo dõi VBQPPL được rà soát, 
phiếu rà soát VBQPPL. 

 5. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL): Kiểm tra việc ban 
hành các văn bản để chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL, kết quả PBGDPL 9 
tháng đầu năm 2019, công tác kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, tập huấn nghiệp vụ 
cho thành viên tổ hòa giải, chi kinh phí cho công tác hòa giải, kiện toàn tổ hòa 
giải, công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; công tác xây dựng xã, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác triển khai Ngày pháp luật. 

 6. Công tác quản lý và thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính: Kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại cấp xã. 

7. Công tác theo dõi và thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước. 

8. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác Tư pháp và trong việc thực 
hiện, áp dụng các văn bản pháp luật đối với các lĩnh vực công tác Tư pháp, 
nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị. 

III. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, CÁCH THỨC, THỜI GIAN, THỜI 
ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Đơn vị được kiểm tra 

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp đối với 
05/21 xã: UBND xã Y Tịch, Bằng Mạc, Nhân Lý, Gia Lộc, Hữu Kiên. 

* Thành phần tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra: 

 - Lãnh đạo UBND xã;  

- Thường trực UB MTTQ VN xã 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Trưởng (hoặc Phó) Công an xã; 

- Công chức địa chính- xây dựng; 

- Ngoài ra, có thể mời thêm các thành phần khác của xã khi có yêu cầu 
hoặc nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra. 

2. Cách thức kiểm tra 

a) Kiểm tra trực tiếp 

- Đoàn kiểm tra sẽ nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra; 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp; 

- Kết thúc kiểm tra, Đoàn có nhận xét sơ bộ theo từng nội dung kiểm tra; 

- Ban bành Thông báo kết quả kiểm tra. 

b) Kiểm tra gián tiếp 
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Trong quá trình kiểm tra, căn cứ tình hình cụ thể, giao Phòng Tư pháp chủ 
động lựa chọn phương thức, cách thức kiểm tra đối với các xã nằm trong kế 
hoạch kiểm tra hoặc lựa chọn một số xã để kiểm tra gián tiếp thông qua báo cáo 
tự kiểm tra của các đơn vị, sau đó sẽ tiến hành thông báo kết quả kiểm tra. 

3. Thời gian, thời điểm kiểm tra 

a) Thời gian kiểm tra 

Kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp: Thực hiện trong tháng 10/2019, 
(thời gian cụ thể UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ động và thông báo cho 
đơn vị được kiểm tra bằng văn bản). 

b) Thời điểm kiểm tra 

UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo nội dung tại 
mục II- Nội dung kiểm tra, số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến 30/9/2019.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

Giao Phòng Tư pháp phối hợp với UBND  các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện kế hoạch này; tham mưu đề xuất với UBND huyện thành lập Đoàn kiểm 
tra, thông báo thời gian kiểm tra; tổng hợp Thông báo kết quả kiểm tra của 
UBND huyện gửi UBND các xã, thị trấn.  

2. UBND các xã, thị trấn 

Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung 
kiểm tra nêu tại phần II của Kế hoạch này và gửi 01 bản về UBND huyện qua 
Phòng Tư pháp trước ngày kiểm tra 05 ngày, phô tô báo cáo đủ cho thành phần 
tại buổi làm việc. Mời đúng, đủ thành phần dự, bố trí phòng làm việc và chuẩn 
bị các điều kiện khác phục vụ việc kiểm tra đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 
năm 2019 của UBND huyện Chi Lăng, yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn (TH);  
- Lưu: VT, PTP (23b).                                                                                                           

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
                          
   
 

  Đinh Hữu Học 
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