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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với
cơ quan tư pháp địa phương năm 2022
Thực hiện Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tư ph p v an h nh ế ho ch ph t động phong tr o thi đua theo
chuyên đ đối với c c cơ quan tư ph p địa phương năm 2022, Sở Tư ph p xây
dựng ế ho ch thực hiện phong tr o thi đua theo chuyên đ “Đoàn kết, kỷ
cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong ngành
Tư ph p trên địa n tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phát huy tinh thần đo n kết, kỷ cương, s ng t o của đội ngũ công chức,
viên chức, người lao động trong to n Ng nh nhằm t o khí thế, động lực mới,
phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công t c; trong đó, trọng tâm l thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 của ngành Tư ph p.
b) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các
phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng, nhân rộng
điển hình tiên tiến có thành tích tiêu iểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; t o
nòng cốt, sự lan tỏa trong các phong trào thi đua.
c) T o môi trường lành m nh, tích cực để đội ngũ công chức, viên chức,
người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách
nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao
đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn
vị và trong toàn ngành Tư ph p.
2. Yêu cầu
a) Phong tr o thi đua phải thiết thực, công khai, dân chủ, tiết kiệm, tránh
phô trương hình thức; thường xuyên, liên tục, sâu, rộng và phát huy sức m nh
tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể.
b) Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen
thưởng, ảo đảm khách quan, chính xác, công khai, công ằng và kịp thời; tăng
tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và
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người lao động trực tiếp. ết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua
thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đ .
II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC
KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng thi đua
a) Tập thể: Sở Tư ph p; c c phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư ph p
c c huyện, th nh phố.
b) Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư ph p,
Phòng Tư pháp c c huyện, th nh phố; công chức Tư ph p – Hộ tịch các xã
phường, thị trấn v ao gồm công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự,
nhân viên hợp đồng không x c định thời h n, nhân viên hợp đồng lao động từ 01
năm trở lên.
2. Thời gian thực hiện
Phong tr o thi đua được triển khai thực hiện từ ng y 01/01/2022 đến hết
ngày 31/12/2022.
3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đối tượng được xét
tặng
a) Danh hiệu thi đua:
Cờ thi đua ngành Tư ph p: Sở Tư ph p tỉnh Ninh Thuận.
b) Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư ph p: được xét tặng cho tập thể l Sở Tư
ph p, tập thể trực thuộc Sở Tư ph p v các c nhân l công chức, viên chức,
người lao động thuộc Sở Tư ph p.
- Giấy khen của Giám đốc Sở Tư ph p: được xét tặng cho tập thể trực
thuộc Sở Tư ph p, Phòng Tư ph p c c huyện, thành phố và các cá nhân theo quy
định t i điểm mục 1 phần II của ế ho ch này.
III. NỘI DUNG THI ĐUA
Phong tr o thi đua theo chuyên đ được ph t động với chủ đ “Đoàn kết,
kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tập
trung v o c c nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, ổ sung một số đi u của
Luật Ban h nh văn ản quy ph m ph p luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 sửa đổi, ổ sung một số đi u của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
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14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số đi u v
Ban h nh văn ản quy ph m ph p luật;

iện ph p thi h nh Luật

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng công t c thẩm định, tổ chức thẩm định
hiệu quả c c đ nghị xây dựng văn ản, dự n, dự thảo văn ản quy ph m ph p
luật, trong đó chú trọng tới tính dự o chính s ch, tính khả thi để c c quy định
thực sự đi v o cuộc sống;
c) Chú trọng so n thảo trình cơ quan có thẩm quy n an h nh c c văn ản
quy ph m ph p luật theo đúng tiến độ, chất lượng.
2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật
a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công t c kiểm tra văn ản quy
ph m ph p luật; ph t hiện v kiến nghị xử lý kịp thời đối với c c văn ản theo
thẩm quy n; tham mưu kịp thời xử lý văn ản quy ph m ph p luật theo đúng quy
định của ph p luật sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn ản của cơ quan có
thẩm quy n;
b) Triển khai hiệu quả công t c r so t văn ản quy ph m ph p luật; ph t
hiện, kiến nghị xử lý kịp thời c c văn ản ph p luật đã hết hiệu lực, có nội dung
mâu thuẫn chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tinh thần ph t triển kinh tế xã hội được ph t hiện qua r so t; tham mưu kịp thời công ố Danh mục văn ản
hiệu lực định kỳ h ng năm theo quy định;
c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nh nước v kiểm tra, r so t, hệ thống văn
ản quy ph m ph p luật gồm: Công t c xây dựng thể chế, công t c phối hợp, tập
huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ n y t i cấp huyện.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận
pháp luật
a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả c c nhiệm vụ được giao theo Quyết
định số 1521/QĐ-TTg ng y 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ v c c đ n
v phổ iến, gi o dục ph p luật; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 20/6/2021
của Thủ tướng Chính phủ quy định v th nh phần v nhiệm vụ, quy n h n của
Hội đồng phối hợp phổ iến, gi o dục ph p luật; tổ chức tổng kết 10 năm thực
hiện Luật Phổ iến, gi o dục ph p luật, triển khai Ng y Ph p luật Việt Nam năm
2022 theo hướng dẫn của Bộ Tư ph p v đặc thù của địa phương ằng c c hình
thức phù hợp, hiệu quả; đẩy m nh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện
chuyển đổi số trong công t c phổ iến, gi o dục ph p luật;
b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Đ n “Nâng
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đo n 2019-2022” an h nh kèm
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theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ng y 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; có
mô hình hòa giải ở cơ sở ho t động hiệu quả; năng lực, trình độ, kỹ năng, nghiệp
vụ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa n đ p ứng yêu cầu; huy động
được người có kiến thức ph p luật tham gia v o công t c hòa giải ở cơ sở (như
lực lượng công an xã, ộ đội iên phòng, luật sư, luật gia,…); công t c hòa giải ở
cơ sở đóng góp thiết thực v o giữ gìn an ninh, trật tự trên địa n (có số liệu dẫn
chứng cụ thể, so s nh với năm 2021);
c) Triển khai thực hiện hiệu quả c c nhiệm vụ được giao t i Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg ng y 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định v xã,
phường, thị trấn đ t chuẩn tiếp cận ph p luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày
15/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi h nh Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg; tập trung chỉ đ o, hướng dẫn, kiểm tra, th o gỡ khó khăn,
vướng mắc trong qu trình triển khai thực hiện công t c n y; tập huấn v việc
chấm điểm, đ nh gi , công nhận cấp xã đ t chuẩn tiếp cận ph p luật ằng c c
hình thức phù hợp; đ xuất c c giải ph p duy trì kết quả đ t chuẩn tiếp cận ph p
luật, khắc phục, hỗ trợ cấp xã có tiêu chí, chỉ tiêu đ t kết quả còn h n chế hoặc
chưa đ t chuẩn theo quy định.
4. Công tác Hộ tịch, chứng thực
a) Thực hiện có hiệu quả ế ho ch số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch, xây
dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký
v quản lý hộ tịch, nhất l việc kết nối giữa Hệ thống một cửa điện tử của địa
phương với Phần m m đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ; tổng kết 06
năm triển khai thi h nh Luật Hộ tịch v có o c o đúng thời h n yêu cầu;
b) Triển khai đầy đủ, đúng thời h n c c nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tư
ph p để thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ng y 20/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ an h nh ế ho ch triển khai Thỏa thuận to n cầu v di cư hợp ph p,
an to n v trật tự của Liên Hợp quốc;
c) Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ v cấp ản sao từ sổ gốc, chứng thực ản sao từ ản chính, chứng
thực chữ ký v chứng thực hợp đồng giao dịch v Thông tư số 01/2020/TT-BTP
ng y 03/3/2020 của Bộ Tư ph p quy định chi tiết v hướng dẫn thi h nh một số
đi u của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tuyên truy n, phổ iến, thực hiện có hiệu
quả ph p luật chứng thực góp phần h n chế tình tr ng l m dụng yêu cầu nộp ản
sao có chứng thực trong thực hiện thủ tục h nh chính t i địa phương.
5. Công tác bổ trợ tư pháp
a) Tiếp tục thực hiện Luật Đấu gi t i sản năm 2016 v c c văn ản hướng
dẫn thi h nh, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TTg ng y 02/11/2020 của
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Thủ tướng Chính phủ v tăng cường công t c quản lý nh nước trong ho t động
đấu gi t i sản; thực hiện nghiêm Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021
của Thủ tướng Chính phủ v tình hình thực hiện đấu gi quy n sử dụng đất;
Thông tư số 02/BTP-TT ng y 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ
chức đấu gi t i sản;
b) Tiếp tục tham mưu cho Ủy an nhân dân cấp tỉnh thực hiện ế ho ch
triển khai ết luận số 69- L/TW ng y 24/02/2020 của Ban Bí thư v việc tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW v tăng cường sự lãnh đ o của Đảng đối với
tổ chức v ho t động của luật sư; tiếp tục thực hiện ế ho ch triển khai Nghị
quyết số 172/NQ-CP ng y 19/11/2020 của Chính phủ v chính s ch ph t triển
ngh công chứng; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, ổ sung một số
đi u của Luật Gi m định tư ph p v c c văn ản hướng dẫn Luật.
6. Công tác trợ giúp pháp lý
a) Trợ giúp viên ph p lý ho n th nh chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm
2022 t i Công văn số 5008/BTP-TGPL ng y 31/12/2021 của Bộ Tư pháp;
b) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ho t động trợ
giúp pháp lý như: Sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức v ho t động trợ giúp ph p
lý để tổng hợp số liệu, thống kê phục vụ công t c o c o, thống kê theo quy
định; đăng tải Danh s ch tổ chức thực hiện trợ giúp ph p lý, người thực hiện trợ
giúp ph p lý trên địa n v cập nhật danh s ch khi có sự thay đổi theo quy định
của Luật Trợ giúp ph p lý.
7. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp
luật
a) Tổ chức thực hiện c c nhiệm vụ được giao t i ế ho ch theo dõi tình
hình thi h nh ph p luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ng nh năm 2022 v
ế
ho ch theo dõi tình hình thi h nh ph p luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư
ph p năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện “Đ n Đổi mới, nâng cao hiệu quả
công t c tổ chức thi h nh ph p luật” giai đo n năm 2018-2022, Nghị định số
32/2020/NĐ-CP ng y 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, ổ sung một số đi u của
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ng y 23/7/2012 của Chính phủ v theo dõi tình
hình thi h nh ph p luật;
b) Tổ chức thực hiện c c nhiệm vụ được phân công v xử lý vi ph m h nh
chính t i địa phương theo ế ho ch triển khai thi h nh Luật sửa đổi, ổ sung một
số đi u của Luật Xử lý vi ph m h nh chính; Luật sửa đổi, ổ sung một số đi u
của Luật Xử lý vi ph m h nh chính v c c văn ản quy định chi tiết mới được
ban hành;
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c) Tổ chức triển khai thực hiện c c nhiệm vụ để nâng cao điểm số v duy
trì thứ h ng chỉ số Chi phí tuân thủ ph p luật trong năm 2022 theo yêu cầu của
Chính phủ v hướng dẫn của Bộ Tư pháp;
d) Có ý kiến đối với c c vụ việc v xử lý vi ph m h nh chính v theo dõi
tình hình thi h nh ph p luật ph t sinh trên thực tế có dấu hiệu xâm ph m quy n,
lợi ích hợp ph p của tổ chức, c nhân (nếu có), kiến nghị cơ quan có thẩm quy n
xử lý theo quy định của ph p luật.
8. Công tác bồi thường nhà nước
a) Thực hiện hiệu quả ho t động quản lý nh nước v công t c ồi thường
nhà nước trong ho t động quản lý h nh chính, tố tụng v thi h nh n t i địa
phương;
b) Đảm ảo thực hiện, tham gia việc giải quyết yêu cầu ồi thường nh
nước theo đúng quy định của ph p luật khi có vụ việc ph t sinh t i địa phương.
9. Công tác lý lịch tư pháp
a) Tăng cường ho t động xây dựng, quản lý v sử dụng cơ sở dữ liệu lý
lịch tư ph p: Thực hiện tiếp nhận, cập nhật, xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tư
ph p ảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính x c theo đúng quy định; giải quyết triệt để
số lượng thông tin lý lịch tư ph p còn tồn đọng; phối hợp thực hiện chuẩn hóa Cơ
sở dữ liệu lý lịch tư ph p t i Trung tâm Lý lịch tư ph p quốc gia;
b) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công t c cấp Phiếu lý lịch tư
ph p theo thẩm quy n, ảo đảm 98% c c hồ sơ ảo đảm cấp sớm hoặc đúng thời
h n theo quy định; 100% phiếu lý lịch tư ph p được cấp chính x c, đúng ph p
luật; từng ước thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư ph p đ p ứng dịch vụ công
trực tuyến cấp độ 4;
c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp tra cứu, x c minh thông
tin để cấp Phiếu lý lịch tư ph p, ảo đảm 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư
ph p được tra cứu, x c minh theo Quy chế.
10. Công tác nuôi con nuôi
a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi con nuôi v c c văn
ản hướng dẫn thi h nh; đẩy m nh công t c quản lý nh nước v nuôi con nuôi
trong nước thông qua ho t động theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi;
chú trọng triển khai c c ho t động liên ng nh nhằm th o gỡ những vướng mắc
khó khăn trong công t c r so t, đ nh gi nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của
trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng, đảm ảo c c trẻ em có nhu cầu cần tìm gia đình thay
thế được sống trong môi trường gia đình phù hợp;
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b) Đổi mới công t c truy n thông v việc nâng cao nhận thức quy n trẻ em
được sống trong môi trường gia đình thông qua c c hình thức chăm sóc thay thế,
trong đó có nuôi con nuôi.
11. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Xây dựng, triển khai hiệu quả ế ho ch ứng dụng công nghệ thông tin,
ph t triển chính quy n số v đảm ảo an to n thông tin m ng năm 2022 của Sở
Tư pháp.
12. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng
a) Công t c thanh tra đảm ảo có trọng tâm, trọng điểm, đ p ứng yêu cầu
quản lý nh nước v ph t triển kinh tế, xã hội của c c cấp, c c ng nh. Tăng
cường thanh tra tr ch nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc thực
hiện nhiệm vụ được giao, việc thực hiện c c quy định của ph p luật v tiếp công
dân, giải quyết khiếu n i, tố c o v phòng, chống tham nhũng, thanh tra việc chấp
h nh c c quy định ph p luật tập trung v o c c lĩnh vực dễ ph t sinh tiêu cực, đơn
thư; thanh tra đột xuất khi ph t hiện dấu hiệu vi ph m ph p luật. iểm tra, đôn
đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm
ảo chặt chẽ, kh ch quan, kịp thời v khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng
ph p luật đối với tổ chức, c nhân vi ph m ph p luật, tiêu cực, tham nhũng. Thực
hiện nghiêm c c Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,
văn ản chỉ đ o của Bộ Tư ph p, Ủy an nhân dân tỉnh liên quan đến ho t động
thanh tra;
b) Công t c tiếp công dân, giải quyết khiếu n i, tố c o thực hiện đồng ộ,
hiệu quả c c chủ trương, chính s ch, c c quy định của ph p luật v tiếp công dân,
giải quyết khiếu n i, tố c o, nhất l Chỉ thị số 35/CT-TW ng y 26/5/2014 của Bộ
Chính trị v tăng cường sự lãnh đ o của Đảng đối với công t c tiếp công dân v
giải quyết khiếu n i, tố c o; Chỉ thị số 14/CT-TTg ng y 15/5/2012 của Thủ tướng
Chính phủ v chấn chỉnh v nâng cao hiệu quả công t c tiếp dân, giải quyết khiếu
n i, tố c o; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị v tr ch
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối tho i trực tiếp với dân
v xử lý những phản nh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật hiếu n i,
Luật Tố c o v c c Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công t c tiếp công
dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu n i, tố c o. Giải quyết kịp thời, đúng ph p
luật đối với c c vụ việc khiếu n i, tố c o, kiến nghị, phản nh thuộc thẩm quy n
ngay từ khi mới ph t sinh t i cơ quan, đơn vị;
c) Công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai đồng ộ, có hiệu quả c c
giải ph p phòng ngừa, ph t hiện v xử lý tham nhũng, thu hồi t i sản tham nhũng
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theo quy định. Quan tâm triển khai c c quy định v kiểm so t t i sản, thu nhập.
Tăng cường tuyên truy n, phổ iến, gi o dục ph p luật v phòng chống tham
nhũng để nâng cao nhận thức, ph t huy vai trò, tr ch nhiệm của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng.
13. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy
a) iện to n tổ chức ộ m y c c đơn vị h nh chính, sự nghiệp trực thuộc
Sở Tư ph p phù hợp với c c văn ản quy ph m ph p luật, hướng dẫn của Bộ Tư
pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quy n;
b) Bố trí số lượng cấp phó c c phòng, đơn vị thuộc Sở theo đúng quy định;
c) Bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư
ph p phù hợp với yêu cầu vị trí việc l m, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ng ch
công chức, chức danh ngh nghiệp của viên chức theo quy định của ph p luật; ố
trí đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch có tiêu chuẩn phù hợp với quy định của
Luật Hộ tịch.
14. Công tác thống kê
a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày
20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư ph p quy định một số nội dung v ho t động
thống kê của ng nh Tư ph p; ảo đảm tính đầy đủ, chính x c, kịp thời của số liệu
thống kê; đẩy m nh việc phân tích số liệu thống kê; gắn việc phân tích số liệu với
việc xây dựng c c định hướng, nhiệm vụ trong c c lĩnh vực công t c tư ph p t i
địa phương;
b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công t c thống kê, đặc
iệt l sử dụng, khai th c hiệu quả Phần m m thống kê ng nh Tư ph p; góp phần
đưa công t c thống kê của Ng nh tiếp tục đi v o n n nếp, phục vụ hiệu quả c c
ho t động o c o chỉ tiêu thống kê quốc gia, o c o chỉ tiêu kinh tế - xã hội,
công ố, phổ iến thông tin thống kê, xây dựng Niên gi m thống kê, sơ kết, tổng
kết ng nh Tư ph p; phục vụ hiệu quả công t c chỉ đ o đi u h nh t i địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Tư pháp các
huyện, thành phố
a) X c định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, iện ph p thực hiện hiệu quả
phong tr o thi đua và triển khai, qu n triệt đến to n thể công chức, viên chức,
người lao động thuộc quy n quản lý v công chức Tư pháp – Hộ tịch c c xã
phường, thị trấn thực hiện nhằm đẩy m nh phong tr o thi đua góp phần ho n
h nh xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
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) Phòng Tư ph p c c huyện, th nh phố xây dựng, an h nh kế ho ch triển
khai phong tr o thi đua của đơn vị v gửi v Sở Tư ph p trước ngày 15/4/2022
để theo dõi.
2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp
a) iểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các
huyện, th nh phố thực hiện phong tr o thi đua;
b) Ph t hiện, xây dựng, ồi dưỡng, nhân rộng c c điển hình tiên tiến; phổ
iến, tuyên truy n, t o sự lan tỏa của c c điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt, l m nòng cốt cho phong tr o thi đua;
c) Xét khen thưởng v đ nghị cấp có thẩm quy n khen thưởng theo quy
định;
3. Sở Tư pháp Ninh Thuận - Trưởng Khu vực thi đua
a) Phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
ng nh Tư ph p v việc triển khai, đ nh gi phong tr o thi đua của c c đơn vị l
th nh viên của hu vực thi đua.
b) Bình xét, suy tôn c c Sở Tư ph p có th nh tích tiêu iểu, xuất sắc, to n
diện, dẫn đầu phong tr o thi đua của hu vực để đ nghị Bộ trưởng Bộ Tư ph p
tặng danh hiệu “Cờ thi đua ng nh Tư ph p”.
Trên đây l
ế ho ch ph t động phong tr o thi đua theo chuyên đ năm
2022, Sở Tư pháp yêu cầu c c phòng, đơn vị trực truộc Sở, Phòng Tư pháp các
huyện, th nh phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư ph p;
- Vụ Thi đua khen thưởng - BTP;
- Cục Công t c phía Nam - BTP;
- hối thi đua STP c c tỉnh MĐNB;
- Lãnh đ o Sở;
- C c phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Tư ph p c c huyện, th nh phố;
- Lưu: VT, VP. N
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