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KẾ HOẠCH
Về kiểm tra toàn diện các mặt trọng tâm công tác Tư pháp
trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018
]

Để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 09 tháng 02
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về phê duyệt Chương trình
công tác Tư pháp năm 2018.
Nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, thực trạng và định hướng
có hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác Tư
pháp nói chung. Đồng thời, giúp đơn vị cũng như công chức Tư pháp - Hộ tịch
trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý, điều hành tốt lĩnh vực
Tư pháp thời gian tới;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch kiểm tra toàn
diện các mặt trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ Tư pháp và Hộ tịch các xã, thị
trấn trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác quản lý,
điều hành Nhà nước lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn quản lý.
2. Khắc phục hạn chế, thực trạng phát sinh và đề ra giải pháp thực hiện có
hiệu quả công tác Tư pháp thời gian tới.
3. Đảm bảo tính thống nhất quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện
và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, công dân.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Nội dung kiểm tra:
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL);
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện “Ngày pháp luật”; xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước:
- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL;
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện “Ngày pháp luật”; xây dựng
và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Hình thức, nội dung triển khai các
văn bản luật theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng PBGDPL
huyện phê duyệt.
- Việc quản lý, xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và Tuyên truyền viên pháp luật.
- Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp
lý.
- Việc sinh hoạt định kỳ “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam” và thực hiện các hương ước, quy ước trên địa bàn.
- Củng cố, kiện toàn lại Tổ hoà giải, hòa giải viên theo quy định Luật Hoà
giải cơ sở năm 2013; số lượng hoà giải thành, hoà giải không thành, chuyển, tồn
của Ban và Tổ hoà giải. Việc mở sổ, ghi chép sổ theo dõi hoạt động hoà giải cơ
sở. Việc chi kinh phí 100.000 đồng/Tổ/01 tháng và chi hoạt động hòa giải thành,
hòa giải không thành cho Tổ hòa giải, kể cả thủ tục thanh, quyết toán hòa giải cơ
sở.
- Công tác chuẩn bị và tổ chức xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật.
b) Công tác hành chính tư pháp (Công tác chứng thực, công tác đăng
ký và quản lý hộ tịch):
- Công tác chứng thực: Tập trung xoay quanh các quy định pháp luật trong
việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi
hành. Việc mở, ghi chép, kết sổ chứng thực; lưu trữ hồ sơ, niêm yết công khai
phí, lệ phí, thủ tục,…trên địa bàn quản lý.
- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Nội dung liên quan đến việc áp
dụng các quy định về việc thực hiện Luật Hộ tịch và văn bản dưới luật hướng
dẫn thi hành Luật Hộ tịch như: Trình tự, thủ tục giải quyết, công tác ghi chép sổ
hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, tờ khai hộ tịch, lưu trữ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; thu phí
hộ tịch; số liệu thống kê, mở, kết sổ và gửi sổ về Phòng Tư pháp.
c) Nội dung công tác Tư pháp khác:
- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các Kế hoạch công tác bồi thường
Nhà nước; công tác xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra
tính pháp lý hồ sơ giáo dục xã, thị trấn; hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục,
trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh.
- Kiểm tra việc thỉnh thị, báo cáo (Tháng, qúy,…và báo cáo chuyên đề) về
Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp.
- Các thực trạng phát sinh tại địa phương liên quan đến các mặt công tác tư
pháp trên và công tác tư pháp khác theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
2. Yêu cầu kiểm tra:
Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra như sau:
a) Gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng Tư pháp để tổng hợp và báo về
Phòng Tư pháp trước khi tiến hành kiểm tra theo bố cục nội dung trên.
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b) Chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan (Địa điểm,
thời gian) đến nội dung kiểm tra.
(Nội dung Báo cáo tại phần II của đơn vị xã, thị trấn thực hiện theo Kế
hoạch này, được thay thế cho Đề cương theo mốc thời gian từ ngày 01 tháng 01
năm 2017 hết ngày 15 tháng 3 năm 2018).
c) Mời đúng và đủ thành phần tham dự theo yêu cầu nội dung Kế hoạch
kiểm tra.
3. Thời gian, địa điểm và thành phần tiếp Đoàn kiểm tra:
a) Đơn vị tiếp Đoàn kiểm tra:
- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.
- Công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội,
Tài chính - Kế toán và Trưởng Công an các xã, thị trấn.
b) Địa điểm và thời gian:
Địa điểm và thời gian thông báo cụ thể sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành
huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra theo thành phần và cơ cấu như sau:
- Trưởng Đoàn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
- Phó Trưởng Đoàn: Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp.
- Các thành viên và mời tham gia thành viên: Đại diện lãnh đạo và chuyên
viên các phòng, ban ngành, đoàn thể như: HĐND, UBMTTQVN huyện, Công an
huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ. Đồng thời, chủ động
sắp xếp thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện xử lý những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành
chưa tốt các quy định của pháp luật trong công tác Tư pháp.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ nội dung theo
yêu cầu Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiểm tra toàn
diện các mặt trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh
về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp
thời./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (Báo cáo);
- TT: HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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