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BÁO CÁO

Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

 Thực hiện công văn số 463-CV/HU  ngày 19/5/2022 của Huyện ủy Gia Lộc về  
Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện báo 
cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Công tác phổ biến quán triệt các văn bản cấp trên về công tác cải cách 
tư pháp:

- 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thanh tuyên truyền 
trên hệ  thống Đài truyền thanh  huyện 17 lượt  về các Chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch 
của cấp trên về công tác cải cách tư pháp như: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp đến 
năm 2020;  Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, các nhiệm vụ về cải cách tư pháp của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Huyện ủy…

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp đã tổ chức 13 hội nghị tuyên 
truyền, quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên về công tác cải cách tư pháp 
lồng ghép với  hoạt động giao ban hàng tháng, hàng quý. Ngoài ra, cơ quan Tòa án 
nhân dân huyện còn tuyên truyền thông qua các phiên tòa xét xử, các buổi làm việc 
tại các địa phương và công bố, công khai các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. 

2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm về cải cách tư pháp.

 Trong năm UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực 
hiện công tác cải cách tư pháp cụ thể:

- Ngày 21/01/ 2022 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 183 /QĐ-
UBND về  Phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác tư pháptrên địa bàn huyện năm 
2022. 
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- Kế hoạch số 10 /KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về Công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 

- Kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày  25/01/2022 của UBND huyện về thực 
hiện công tác theo dõi thi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022.

- Kế hoạch số 76 /KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện 
về  Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân, lao động, người sử dung lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
huyện năm 2022.

- Ngoài ra UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan Tư pháp xây dựng Kế 
hoạch công tác năm 2022 của ngành . Chỉ đạo Chi Cục thi hành án dân sự tham 
mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 
28/01/2022 về nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 
2022.

3. Việc tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật
- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp tích cực tham gia ý kiến vào  

dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án  về cải cách tư pháp như “Triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tạm giữ, tạm giam tại các trại tạm 
giam, nhà tạm giữ”; Đề án hòa nhập cộng động đối với người chấp hành xong án 
phạt tù; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành 
hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 
chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, 
lang thang cơ nhỡ”; Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp công tác khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi; Dự thảo quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt 
động bán đấu giá tài sản thi hành án; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm sát 
việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành 
trong thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương…

- UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thành huyện tập trung tuyên truyên trên 
50 lượt các văn bản luật như: Hiến pháp năm 2013; Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật 
Phòng ma túy … Tổ chức 01 hội nghị tập huấn về Luật Hôn nhân và gia đình; Phối 
hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 06 cuộc trợ giúp pháp lý cho cán 
bộ, đảng viên công chức về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình,  đất đai, các vấn đề liên 
quan đến phòng chống tội phạm, ma túy…  
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- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật được 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm UBND huyện không 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Việc thực hiện các chế định bổ trợ tư pháp và đảm bảo cơ sở vật chất 
cho hoạt động tư pháp.

a. Về tổ chức, hoạt động công chứng
Hiện nay, trên địa bàn huyện văn phòng công chứng Trịnh Nùng Sừu và văn 

phòng Công chứng Cao Văn Tùng, tổng số có 04 công chứng viên. 
Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022 số việc công chứng đã giải quyết là: 

3.652 việc. Trong đó công chứng hợp đồng, giao dịch là 3.652 việc. Tổng số phí 
công chứng là 1.752.378.000 đ; Chứng thực bản sao là 3.765 bản; chứng thực chữ 
ký trong giấy tờ văn bản là 102 việc. Tổng số lệ phí chứng thực là 1.270.000đ. Tổng 
số tiền nộp vào ngân sách nhà nước (thuế) là 130.978.356đ.

b. Về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp  phối hợp với Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức 06 hội nghị truyền thông kiến thức pháp 
luật cho trên 400 người là cán bộ, đảng viên và nhân dân tại 6 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện.

Tòa án nhân dân huyện đã có yêu cầu trợ giúp pháp lý đối với án hình sự  là 3 
bị cáo vị thành niên; Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho 03 luật sư.

Công an huyện đã hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho 08 lượt người để thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của các 
đương sự trong các vụ án.

c. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
- Phòng Tư pháp: Tổng số có 03 đồng chí .
+ Trình độ chuyên môn: Đại học 3/3 đồng chí;
+ Trình độ lý luận: Cao cấp 01, trung cấp 02;
- Cơ quan VKS: Tổng số có 09 đồng chí (trong đó: 06 đồng chí Kiểm sát 

viên, 03 đồng chí kiểm tra viên)
+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 03, Đại học: 06
+ Về trình độ lý luận: Cao cấp: 03; Trung cấp: 03; Sơ cấp: 03
- Cục thi hành án: Tổng số có 8 đồng chí trong đó:
+ Trình độ chuyên môn: Đại học 8/8 đồng chí;
+ Trình độ lý luận: 01 cao cấp; Trung cấp 03; Sơ cấp 04.
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- Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc: Có 10 cán bộ, công chức và 02 nhân viên 
hợp đồng (01 bảo vệ, 01 tạp vụ). Trong đó có 07 cán bộ, công chức có trình độ 
chuyên môn là Cử nhân luật, 02 thạc sỹ luật; 01 kế toán; 04 thẩm phán; 03 thư ký; 
01 thẩm tra viên.

d. Việc đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của các cơ quan tư pháp
Nhìn chung UBND huyện đều quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cho các cơ quan tư pháp đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:
Công tác phố biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ cải cách 

tư pháp được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật được đẩy mạnh; Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày 
được nâng lên, 6 tháng đầu năm không xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, 
truy tố oan sai. Công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà 
nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, việc áp dụng các 
công nghệ thông tin trong  lĩnh vực cải cách tư pháp được đẩy mạnh qua đó nâng 
cao chất lượng giải quyết các vụ việc của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện.

2. Hạn chế
-Việc cập nhật, triển khai các văn bản cải cách tư pháp còn có lúc chưa kịp 

thời; Việc nghiên cứu, tham gia xây dựng thể chế của một số công chức đôi khi tinh 
thần trách nhiệm còn chưa cao.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan đôi khi chưa thật sự chặt chẽ.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận 

của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; của Huyện ủy về công tác tư pháp và cải 
cách tư pháp gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã, an ninh quốc phòng của địa phương 6 tháng cuối năm 2022;

2. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến 
xây dựng các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt 
động của các cơ quan tư pháp.

3. Thường xuyên phối hợp, củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ .làm 
công tác tư pháp đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhằm nâng cao chất 
lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục nâng cao chất lượng 
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tranh tụng tại các phiên tòa, giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án điểm những 
vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm.

Trên đây là Báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và một số 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT

                CHỦ TỊCH
                                                            

                 
               Lê Văn Tuấn
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