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Q U Y Ế T  ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch Cài cách hân 11 chính của Bộ Tir pliáp năm 2021

B ộ  TRUÔNG B ộ  T ư  PHẢP

Căn cử Nghị định sổ 96/2017/NĐ-CP ngàv ì 6/8/20 Ị 7 cùa Chỉnh phũ quy 
định chức nâng, nhiệm vụ. quyển hạn và cơ cầu rô chức cùa Bộ Tưpiìảp:

Cân cử hưởng clan cùa Bộ Nội vụ tại Văn bản sổ 6459/BNV-CCHC ngày 
07/Ỉ2/2020 về việc hitởrtg dân xây dựng kề hoạch và báo cào Cài cách hành 
chinh định kỳ năm 202ỉ;

Theo cíe nghị cua Cliánlì Vân phòng Rộ.

Q U Y Ế T  ĐỊNH:

Điều I. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành chính 
của Bộ Tư pháp năm 2021.

Diều 2. Ọuyết định nảy có biçu lực k¿ Ur ngày ký.

Dicu 3. Chánh Vãn phỏng Bộ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.$f-

A'ơi nhận:
- Như Diều 3 (để thực hiện);
- Bộ Nội vụ (dê phồi hợp);
- Bộ trưởng (đê bão cao):
- Cảc d/c Thứ trưởng (đẻ biếu chi đạo thực hiện);
- Lưu: VT. VP (TH&KSTTHC).



CỘ N G  HÒA XÃ HỘI CHỦ N G HĨA V IỆ T  NAM 
Độc lập - T ự  do - H anh phúc

K Ẻ H O Ạ CH  
C ãi cách hành chinh của Bộ T ư  pháp  năm  2021

(Ỉìỉin hành kèm theo Quyết định saJ5fyỌĐ~BTP ngàyM/12/2020 cua Bộ tnrớng Bộ Tư pháp)

I. M Ụ C  Đ ÍC H , YÊU CÀU

1. M ục đích:

- Tăng cường công tảc cãi cách hãnh chinh đé nảntt cao hiệu lực. hiệu quá 
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cóne tảc thuộc phạm vi quân lý nhà nước 
cùa Bộ Tư pháp vả phục vụ người dân. doanh nghiệp.

- Phát huy trách nhiệm của người đứnc đầu trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chinh: gẳn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
với công lác chuyên môn vả coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lảu dài.

- Thực hiện tốt vai trò cùa Bộ Tư phãp trong việc giúp Ban Chi dạo Cải 
cách hành chinh của Chỉnh phũ triển khai thực hiện cônii tác cải cách thể chế 
trong diều kiện triển khai Chương trinh tống iliềớài câeb hành chinh nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2030.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính theo yêu cẩu. chi đạo cua 
Chính phủ, Thú lưỡng Chinh phú, Bộ Nội vụ. gẳn với các nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp năm 2021 đà được xác định tại Báo cảo sổ 01/BC-BTP ngày 
ơ 1/01/2021 của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2020. nhiệm kỷ 2016
- 2020: định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 và nhiệm vụ. giải pháp chu yếu cỏnu 
tác năm 2021.

- Xác định rõ các nhiệm vụ dược aiao, lộ trinh thực hiện, kết qua đầu ra vả 
cơ quan, dơn vị chủ tri. phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

II. NH IỆM  VỤ CẢ I CÁ CH  H À N H  CH ÍNH

I. Cải cách thề chế

/ . / .  Tập trung phổ biến, quán triệu triển khai Nghị quyểt Đại hội Đại biểu 
loàn quốc cùa Dang khóa XIII. các Ket luận mới dây của Bộ Chinh trị. Ban Bi 
thư liên quan dẻn các lĩnh vực cõng tác của Bộ. ngành Tu pháp. Tham gia 
nghiên cứu. xây dựng, trinh Ban Chấp hành Trung ươna khỏa XIII xcm xét. han 
hãnh vả tập trung triền khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dụng vả hoàn



thiện Nhà nước pháp quyển xâ hội chủ nghĩa Việt Nam dến năm 2030. định hướng 
dến nám 2045.

1.2. N âng cao chất lượng tham mưu lập Đề nghị Chương trinh xảy dựng 
luật, pháp lệnh; tích cực tham mưu, giúp Chỉnh phu thực hiện hiệu qua Chương 
trình xây dựng luật, phảp lệnh năm 2021. Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa 
đôi, bỏ sune một số điêu cua Luật Ban hành VBỌPPL; Luật sứa dổi, bổ sum* 
một sô điêu cúa Luật X ử lý vi phạm hành chinh; Luật sữa đỏi. bò sunu một số 
điêu cua Luật Giám định tư  phãp. Nâng cao chát lưọmu thẩm tlịnh đẻ nghị xây 
dựng, dự tháo VBQPPL: kiểm soát chặt chè việc ban hành các VBQPPL quy 
định điểu kiện dau tư. kinh doanh, thú tục hành chính, chế độ báo cáo, kiểm tra 
chuyên ngành, tiêu ehuân, quy chuân. Tập truns* đôn đổc các Bộ. nnãnlì xây 
dụng de kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn ban quy dịnh chi tiết luật, 
pháp lệnh nham giám thiêu sô lượne vãn bản. sỡni dưa các luật, pháp lệnh vào 
cuộc sổng.

1.3. Đây m ạnh c ô n g  lác kiểm tra. rà soát VBQPPL dề kịp thời phát hiện, 
xử  lý quv định trái pháp luật, mâu thuần, chồng chéo, không phù hợp với thực 
tiễn. Tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác cùa Thủ tướng 
Chinh phủ về rà soát VBQPPL theo Quyết định sổ 236/Ọ Đ-TTc ngày 
12/02/2020 của Thũ tướng Chính phủ; theo dõi, đón dóc, chi đạo các bộ, cơ 
quan liên quan thực hiện còng tác rà soát vướng mẩc, bẳt cập của hệ ihổng 
pháp luật và việc xử lý kẻt quà rả soát VBỌPPL thuộc các lĩnh vực quán lý nhã 
nước đă dược thực hiện tronn năm 2020.

ỉ .4. Sơ két 03 năm triển khai thực hiện Đe án “Đổi mới. náng cao hiệu 
quả công tác tô chức thi hành pháp luật** giai đoạn 2018-2022 ban hành kèm 
theo Quyết dịnh sổ 242/ỌĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thù tướĩií» Chinh phủ; 
nghiên cứu. lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật. Tảng cưòim 
còng tác theo dõi thi hành pháp luật, gan với công tác kiểm tra vàn bân quy 
phạm pháp luật vả kiêm soát thù tục hãnh chinh: tập trung vảo các lĩnh vực thu 
hút nhiêu sự quan tám cúa dư luận, lĩnh vực được xác dịnh là trọng tâm phải 
triển kinh tế - xã hội năm 2021.

1.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quà Quyết định sổ 1521/QĐ-TTu ngày 
06/10/2020 của Thũ tướng Chinh phũ ban hành Kế hoạch thực hiện Kổt luận sổ 
80-KL/TNV ngày 20/6/2020 cùa Ban Bi thư về tiếp tục thực hiện Chi thị sồ 32- 
CT/TW của Ban Bí thư Trung ưane về tăng cường sự lãnh dạo của Đãng trong 
công tác PBGDPL. nâng cao ý thức chắp hành pháp luật cùa cản bộ, nhản dàn. 
Triển khai còng tác phổ biển, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khẩp, hướng 
mạnh vê cơ sơ, trong đó tập trung vào các văn bán pháp luật mới dược ban hành 
vả pháp luật vê bâu cử dại biêu Quốc hội. dại biểu Hội đồng nhản dàn các cấp: 
tảng cưởng img dụng CNTT tronii công tảc nảy. Thực hiện chuyển đối sổ trong
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PBGDPL, xây dựng cơ sỡ dừ liệu điện tử dùng chung. Chú trọng công tác 
PBGDPL tronc nhà trường.

2. C ải cách thủ tục hànli chính

2.1. Triên khai thực hiện  các chú trương, định hướne lởn về cải cãch thủ 
tục hãnh chính (TTHC) theo yêu cẩu. chi đạo của Chinh phũ, Thủ tướng Chinh 
phủ, trong đó. liếp tục phổi liọrp xây dựng, hoãn thiện c ổ n g  dịch vụ cỏnc Ọuổc 
gia, Cổng dịch vụ công cùa Bộ Tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 
2021 tại Nghị quyết sổ 68/NỌ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phú ban hành 
Chương trình cắt giảm, đơn giản hỏa quy định liên quan dền hoạt dộnii kinh 
doanh; việc xây dựng, thực hiện Đê án thí diêm dôi mỏi việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giãi quyết TTHC cìine như nhửng nhiệm vụ 
trọng tâm khác ve cải cách TTHC theo văn bản, chương trình, kề hoạch của 
Chinh phủ, Văn phỏng Chinh phú.

2.2. Chú trọng chất lượng công tác rà soát, đơn giản hỏa TTHC; thực hiện 
cỏ hiệu quả việc rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi. thẳm quyền 
quản lỵ của Bụ; xây dựng phirơng án cát giảm, đơn giãn hóa quy định liên quan; 
đề xuất các phương án, sáng kiến dơn giản hỏa TTHC, trinh Lành đạo Bộ chi dạo. 
điều hành, tò chức thực hiện công tác kiểm soát 'ITHC, đặc biệt tập trung vào các 
quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực bồ trợ tư pháp.

2.3. Công bổ. cóng khai kịp thời, dầy đù, ch ính  xảc cảc TTHC thuộc 
phạm vi quản lý cúa Bộ theo quy dịnh tại các vãn bàn quy phạm pháp luật về 
kiêm soát iliu tục hành chinh vả Quy chế công bổ. công khai thú tục hành chính 
vã báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chinh tại Bộ Tư pháp vả báo cáo 
cônc tảc kiêm soát TTHC tại Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định sổ 
1535/ỌĐ-BTP ngày 08/7/2019). chú trọng rà soát, xây dựni» và cònii bố quy 
trinh liên thông thực hiện các TTHC không chi trong phạm vi ngành Tư pháp 
mà bao góm cả các TTHC liên ngành; dam hảo dừ liệu TTHC được đồng bộ, 
thống nhất trên c ổ n g  dịch vụ công quốc gia và c ổ n g  dịch vụ công Bộ Tư pháp.

2.4. Tâng cường kiêm tra công tác kiêm soát TTHC, trong đó. tập trung 
kiềm tra quá trinh xây dựng, ban hành cảc quy định TTHC tại các vãn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẳm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; việc tiếp nhận và 
giài quyểt TTHC cho cá nhân, tố chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông trong giãi quyểt TTHC thuộc thẳm quyển giãi quyết 
cúa các đơn vị thuộc Bộ. Ọua kiểm tra, kịp thời phát hiện nhừng sai sót, hạn chế: 
xác dịnh rõ nguyên nhân và xử  lý kịp thời theo quy định pháp luật.

2.6. Đây mạnh các hoạt động truyền thông hổ trợ còng tác kiểm soát 
TTHC. dặc biệt lã việc thường xuyên dira tin. bài vể hoạt độne kiểm soát TTHC. 
xây dimu, công bổ, công khai TTIIC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp.
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2.7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ còng của Bộ Tư 
pháp. Ban hãnh Quy chê hoạt động cua Công dịch vụ công, Hệ thông thông tin 
một cứa diện lử của Bộ Tư pháp bão dâm theo tiêu chi. quy định thong nhẳt về 
chức năng, tinh năng kỷ thuật, yêu cầu két nổi theo hưởng dần cúa Bộ Thông tin 
vả Truyền thông vả Văn phòng Chinh phủ. Rã soát các TTHC, hoàn thiện tính 
năng kỳ thuật, hồ sơ đê đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyển mức 
dộ A nhăm tiêp tục nàng câp các TTHC lên mức độ 4 trong Quý 1/2021. Tiềp tục 
thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ uiãi quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trong 
hạn vả quá hạn) theo chi dạo cũa Thũ tướng Chinh phũ tại Quyết định sổ 
274/QĐ-TTg ngày 12 thảng 3 năm 2019. Kết nổi, tích hợp với hệ thống hỗ trợ 
thanh toán trực tuyến tập truna.

2.8. Tiếp tục triển khai đánh giá giãi quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 
một cứa. một cứa liên thông đối với các dơn vị thuộc Bộ (theo Quyết dịnh số 
2279/ỌĐ-BTP ngày 13/11/2020). Tổ chức sơ kct 3 năm triển khai thực hiện Dồ 
án thực hiện cơ che một cửa. một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các dơn vị 
thuộc Bộ.

2.9. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 cùa Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường diện tử của Bộ Tư pháp (ban hành kẽm theo Quyết 
định số 1452 /ỌD-BTP ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ tnrờng Bộ Tư pháp)

3. C ải cách tô chức hộ máy

3.1. Xây dựng vả triẻn khai Đẻ án dõi mới mô hinh tò chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ theo quy định cùa 
Nehị định sổ 101/2020/NĐ-CP vả Nghị dịnh sổ 120/2020/NĐ-CP. Tập trung 
thực hiện mạnh mè việc kiện toàn tô chức, hoạt động các dơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Bộ theo đúng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp cõng lập 
thuộc Bộ Tư pháp dén năm 2 0 2 1. định hướng dẽn năm 2030.

3.2. Nghiên cửu xây dựne, trinh Chinh phú ban hành Nghị định quy định 
chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cẩu tó chức của Bộ Tư pháp (thay thế 
Nghị định sổ 96/2017/NĐ-CP) theo chi đạo chung cua Chinh phủ.

3.3. Xây dựng, trình Thù tướng Chỉnh phú ban hành vả tồ chức thực hiện 
Quyct định han hànlì Danh mục dịch vụ sự nghiệp cônii cơ bân, thiết yểu thuộc 
ngành Tư  pháp: Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng mạng lưới dem vị 
sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhã nước cũa ngành Tư pháp giai 
doạn 2021 -  2030.

3.4. Triển khai thực hiện hiệu quã Thông tư sổ 07/2020/TT-BTP ngày 
21/12/2020 thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn vả cơ cấu lô chức cua Sơ Tư pháp thuộc ủ y
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ban nhân (lân tinh, thảnh phổ trực thuộc Trung irơnu và Plìỏnu Tư pháp thuộc 
ủ y  ban nhản dân huyện, quận, thị xà, thảnh phổ thuộc tinh.

4. Xây dụng  và Iiân« cao chất luựng dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4. ỉ. Tiẻp tục kiện toàn dội ngủ cản bộ, cònu chửc. viên chức Bộ Tư phảp 
theo yêu cầu khung năng lực vị tri việc làm. Dấy mạnh việc thực lìiộn luân 
chuyên cán bộ, còng chức lãnh dạo, quăn lý theo kc hoạch cùa Ban cân sự Đãnu 
Bộ Tư pháp. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị tri còng tác đối với chức danh cán 
bộ trong c a  quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Thực hiện chủ tnrơmi biệt phái 
còng chức, viên chức trong các đem vị thuộc Bộ dê tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ lớn. câp bách của Bộ. Ncủnh.

4.2. Tăng cưcnm quàn lý các cơ sỡ giáo dục. đào tạo thuộc Bộ Tư pháp 
phù hợp với định huửng phát triển đào tạo nhảm nâng cao chắt hrợng, hiệu quà 
dào tạo cán bộ pháp luật dáp ứng nhu cẩu cũa xà hội. Tiep tục thực hiện các 
nhiệm vụ về xây dựnu Trưcma Dại học Luật Hả Nội thành trưởng trọng điểm về 
dào tạo pháp luật: xây dựng Mọc viện Tư pháp thành irunii tám lớn dào tạo các 
chức danh tư pháp. Tiếp tục kiện toàn cơ cầu tô chức, cán bộ cúa các trường Cao 
dảng. Trung cắp luật.

4.3. Thực hiện  kịp thời, đầy đú. đúng quy định của pháp luật về chế độ. 
chinh sách đổi với công chức, viên chức, vừa bào đảm quyền vả lợi ích chinh 
đảng của ngưòi lao động, vừa lạo động lực cho công chức, viên chức phấn đấu 
hoãn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuycn 
nghiệp, đoán kết, văn minh.

4.4. Tham mưu chọn, cử  vả quản lý công chức, viên chức đi dào tạo. bồi 
dưỡng nàng cao trinh độ lý luận chinh trị. quan lý nhà nước, quốc phỏng - an 
ninh, trình độ chuyên mòn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. tin học. kiến thức hội nhập 
quổc te ở  trong nước và nước ngoài.

5. Cãi cách (ài chinh công

5./ .  Thực hiện tổt việc quan lý ngán sách - tài san và đầu tư xây dim e cơ 
bân theo quy định, bào đàm dãp ứng lốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Bộ, Ngành. Dày nhanh lien độ triền khai các dự án và công tác giải ngàn, thanh 
toán vòn dảu tư xây dụng cơ  bàn. Tô chức thực hiện tot Ke hoụch đầu tư cõng 
trunii hạn giai đoạn 2021-2025 và Kể hoạch đẩu tư công năm 2021.

5.2. Tô chức diều hãnh, hướng dần thực hiện dự toán thu. chi NSNN năm 
2021 cho các dem vị dự toán bao dám kịp thời theo đúng chi đạo của Chinh phú. 
hướng dẫn cùa Bộ Tải chinh. Thường xuyên theo dõi, phổi hợp chặt chè trong 
thâm định, kịp thời điểu chinh, bổ sung dự toán NSNN tại các dơn vị dự toán 
đảm bão thực hiện tot nhiệm vụ chinh trị cũa Bộ.
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5.3. Phẻ duyệt Quyểt định còng bố danh mục tải sản mua sẳm tập tmnu 
nám 2021; thẩm định, trinh cấp có thẩm quyền quyết định việc mua sảm. thuê, 
thu hồi, diều chuyên, bán. thanh lý tải sản nhà nước của các íkm vị dự toán; phê 
duyệt các dự án mua săm tài sàn; kè hoạch đâu thâu mua sảm tài sàn cũa các dơn 
vị dự toán theo thẩm quyền; lộp phương án sấp xếp lại. xử lý nhả, dắt thuộc sỡ 
hữu nhà nước dối với các cơ sờ nhà. dắi thuộc Bộ Tư pháp quản lý. báo cáo cơ 
quan cỏ thảm quyền theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 của Chinh phủ quy định việc sắp xép lại. xử lý tài sản cônu.

6. H iện  đ ạ i h óa  h à n h  c h in h

6.1. Tăng cưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong còng lác chi đạo. 
diều hãnh cúa Bộ. Ngành; lăng cường sử dụng vả khai thác tối da lợi ích của văn 
bản diộn từ, chừ ký sổ. Xây dựng, nâng cap. trien khai và duy trì các hệ thong 
thông tin. cơ sở dữ liệu và phân mềm img dụng; nâng cấp các dịch vụ công trực 
tuyển do Bộ, ngành Tư pháp cung cấp lên mức độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả 
việc cung cáp các dịch vụ nảy trên Công Dịch vụ cõng quỏc gia, Còng Dịch vụ 
côns. cùa Bộ.

6.2. Triển khai Kiến trúc Chinh phù Bộ Tư pháp phiên bân 2.0, Kc hoạch 
hành động cũa Bộ Tư pháp trien khai thực hiện Nghị quyết so 30-NQ/TW ngày 
25/7/2018 của Bộ Chinh trị vả Nghị quyết số 22/NỌ-CP ngày 18/10/2019 của 
Chinh phu ve Chiền lược An ninh mạng quổc gia.

6.3. Tổ chức triền khai hiệu quả Kc hoạch Uní» dụng cóng nghệ thông tin 
tronu hoạt động của ngành Tư pháp, phát ư iển Chỉnh phủ sổ vả bão đảm an toàn 
thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 vả năm 2021; Ke hoạch trien khai thực hiện 
chuyên đôi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin. internet của Bộ 
Tư pháp giai đoạn 2020-2024: Kê hoạch Chuyển đòi số ncành Tư pháp eiai 
doạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

7. Cóng tác chi (lạo, điều hành cãi cách hành chính

7.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quá các văn bán. chi 
đạo chuna ve cài cách hành chinh cùa Chinh phũ. Thủ tướng Chính phũ. Bộ Nội 
vụ. Tỏ chức giao ban công tác cãi cách hành chinh hoặc thực hiện lổng chép nội 
dung vào các cuộc họp giao ban lành dạo Bộ. giao han câp vụ, eiao ban Thủ 
trường các đơn vị thuộc Bộ định kỳ.

7.2. Tích cực thực hiện các hoạt dộng tuycn truyền cải cách hành chinh lại 
Bộ. tronc dỏ chú trọna cai tiền và nâng cao chất lượrm thông tin trên Trang 
thòng tin Cải cách hành chính thuộc Công thông tin điện từ ctia Bộ.

7.3. Chú irọng thực hiện có hiệu qua việc bôi dtrờne kiên thửc. nghiệp vụ 
ve thực hiện cãi cách hành chính tại Bộ Tư pháp.
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7.4. Tiếp tục gán việc thực hiện nhiệm vụ cái cách hành chinh vời cỏm» 
tác thi dua. khen ihucmg tại Bộ. Khuyến khích việc đè xuất và áp dụng sáng kien 
trong công lác cãi cách hành chinh.

7.5. 13an hành và tò chức thực hiện cỏ hiệu quả Ke hoạch kiêm tra cône 
tác cãi cách hành chinh năm 2021 cùa các dem vị thuộc Bụ Tư pháp.

7.6. Trien khai thực hiện cỏ hiệu qua Chương trinh tổng thể cải cách hãnh 
chinh nhả nước giai đoạn 2021 - 2030.

III. KẺ IIOẠCH TRI ẺN KHAI CÁC NHIỆM v ụ  CẢI CÁCH HÀNH 
CH ÍNH

Các nhiệm vụ cụ thú cài cách hành chinh đtrực nêu tại Phụ lục kèm theo 
Ke hoạch này.

IV. T Ố  C H Ứ C  T H Ự C  HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

/ . / .  Tô chức triển khai và thực hiện dúng tien độ. dâm bão chất lượng các 
nhiệm vụ theo Kề hoạch Cải cảch hành chinh của Bộ Tir pháp năm 2021.

1.2. Bảo cáo kẽt quã công tác cãi cách hành chỉnh lonu ghép vảo bảo cáo 
định kỳ (tháng, quý. 06 tháng vả năm) theo điểm a khoản 2 ỉ)iồu 32 Quyci định 
số 2402/ỌĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trường Bộ Tư pháp vẻ việc ban hành 
Quy chê lảm việc cùa Bộ, gửi về Văn phòrm Bộ dê tổng hợp, xây dựng báo cáo 
gửi Bộ Nội vụ.

2. Cục Kể hoạch - Tài chinh có trãch nhiệm bổ tri kinh phi để triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ nêu tronc Ke hoạch này.

3. Chánh Văn phòng Bộ chú trì, phối hợp với Thủ tnrcmg các dem vị thuộc Bộ:

- Theo dòi, đôn dổc việc triển khai thực hiện Ke hoạch, định kỷ bão cáo 
vả đè xuất với Lânh đạo Bộ về các biện pháp cẩn thiết dế bảo Kế hoạch cải cách 
hành chính cua Bộ T ư phâp năm 2021 được triển khai thực hiện hiệu quá và 
đong bộ.

- Đê xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ đè tỏ chức kiêm tra việc thực hiện Kê 
hoạch cải cách hành chinh năm 2021 tại các dơn vị thuộc Bộ. kịp thời báo cáo 
với Lành dạo Bộ các van đè phát sinh đê xem xét, giãi quyết./. hf-
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CỘ NG  HOÀ XẢ 1IỌI C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T NAM  
Độc lập - Tụ do - l l ạ nli phúc

Phụ lục:
PHẨN CÔNG KẾ HOẠCH CẢI CACH HÀNH CHÍNH NẢM 2021

ịỉỉan hành kèm ihco Quyềt định s ồ ĩ b ọ ù - l i  TP ngàyS/t/ỉ2/2020 cùa Bụ Irtnhig Bộ Tư pháp)

STT
NỘI DUNG  

CỒNG VIỆC
ĐƠN VỊ 

TI lự c  HI ỆN
ĐƠN VỊ 

CHÓI IIỢP
TIIỜI ( i l AN 

IIOÀN THẢNH
SẢN PIIẢM 
C llủ  YẺU

NGUỒN  
KINH P llỉ 
BÀO DÁM

1. Cái cách lltc che

1.

Nghị địnli quy dinh chi ìiêt thi hủnh 
l.uụt Xừ lý vi phụni hãnh chinh 
(Ihny thề Nghị dịnli số K1/2013/ND- 
CI* ngủy 19/7/2013 cua Chinh phù 
quy (lịnh chi lict một sò diêu vù biộn 
pháp thi hành Luột xử lý vi phạm 
hãnh chinh vả Nghị djnlt sổ 
97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 cùạ 
Chinh phú sira dồi. bõ sung một so 
dieu CĨUI Nghị dịnlì sô XI/2013/NI3- 
CP).

Cục Quân lý xử lý vi 
phạm liiinli chính và theo 

dỏi thi hành pliáp luột

Cóc đtni vị thuộc lỉộ 
cỏ lien quan Thủng 4

Dự thào 
Nghị định

Ngân sách 
nhú nước

2

Quyct dịnli sim dõi, bô sung các 
Quyẻl định của Thù tưởng Chinh 
phủ quy dịnh VC Ihảnh phần và 
nhiệm vụ, quỵcn iiụn của Hội dòng 
phổi hợp nhố bien, giáo dục pháp 
luật (ộ iiyel định số 27 /2013/QĐ: 
TTg ngày 19/5/2013: Quyết dịnh số 
42/2017/ỌỈ )- r i g ngây * 20/9/2017 
sưa đổi. bỏ sung mội sổ diều của 
Quyct định sổ 27/20 l3/Qf)-TTg)

Vụ Phổ hiến, giáo dục 
pháp luột

Các dơn vị thuộc Hộ 
cỏ lien quan Thảng 5

Dự Ilìỉio 
Quyct định

Ngân sách 
nhà nước



3.

Nghị dịnh quy tlịnh che ilộ áp dụng 
hiện pháp xử lý hành chính giáo dục 
lụi xa. phường, thị trấn (thay thể 
Nghị dinh so 111/2013/ND-CT ngày 
30/9/2013 cua Chinh phù quy dịnh 
chc dộ ;ip dụng biộn phiip xú lỵ hãnli 
chinh giá» dục tụi xà. phuừng, thi 
tnìn vả Nghị đjnh số 56/2016/ND- 
CP ngày 29/6/2016 cùa Chinh phũ 
sữa dối. Hô sung một số dieu của 
Nghi dinh sổ I I 1/2013/NĐ-CP).

Cục Quản lỷ xử lỷ vi 
pliạm hành chỉnh vả iheo 

ddi thi lìành pháp luật
Các đou vị thuộc Bộ 

cỏ  liên quan Tháng 6
Dự tháo 

Nghị dịnh
Ngán sủch 
nhã nước

4.
Quyêt dịnti cil» Tlu'i tưởng Chinh 
phú quy dịnh ve xñ. phường. thị tnm 
đạt chuẩn liếp cận pháp luật.

Vụ Phổ biển, giảo dục 
pháp luật

Các đon vị thuộc Hộ 
có lien quan Thũng 6

Dự ihảo 
Quyẻt dịnh

Ngân sách 
nhà nước

5. I)ổ iiiì tuyên Iruycn. PBGDIM dộc thủ 
cho ngirời khuyct tột

Vụ IMìổ hiển, giã« dục 
pháp luật

Các dơn vị tluiộc ỉỉộ 
có lien qunn Thảng 9

l)\r thảo 
l)ề  ủn

Ngàn sách 
nhà nưức

6.

Nghị ilịnh cua Chinh phũ bai K» mộl 
sô vùn bún quy phụm pháp luụt dt» 
Chỉnh phu ban hành (nếu cỏ dề xuất 
cùa cửc Rộ* ngành)

Cục Kiềm tra vftn bản 
quy phạm pháp luụt

Các dơn vj thuộc Bộ 
cỏ lien quan Thủng 11

Dự thao 
Nghị định

Ngân sách 
nlìỉ'« nước

7.

N ụ h ị  d ịu i i  sửa đ ỏ i .  b ổ  SUIIIỊ m ộ i  s ổ  

dicu của Nghị định sổ 102/2017/ND- 
CT ngây 01/9/2017 của Chỉnh phũ VC 

(làng ký biộn pháp hao đóm

Cục Đùng kỷ quổc gia 
giao dịch báo tliim

Các đơn vị thuộc Hộ 
có liên quan

Thủng 11
Dự iluto 

Nghị dịnh
Ngân «ích 
nhà nirúc

8.

Quyết định cùa Tlui tướng Chinh 
phu bai bò một sô  vfln bàn quy phạm 
pháp \uỳỉ do 1 hù tướng Chinh phu 
bon hành (ncu cỏ dề xuất cùa các 
Bộ. ngành)

Cục Kiểm Ira vủn hán 
quy phạm pháp luột

Cốc don vị thuộc Bộ 
có liên quan

Tliũng 11
Dự ihảo 

Quyét dịnh
Ngân sách 
nhà nirởc

9. Đỏ án lo chức thõng tin. phố biền về 
chinh sảch quun Irọng trong dự tlmo

Vụ Phổ bien, giáo dục 
pháp luật

Các dơn vị Ihuộc Bộ 
có liên iỊiiun Tháng 12

Dự thảo 
Đồ án

Ngùn sảch 
nhũ nước

2



vùn bàn quy pliọin pháp luụi dc tạo 
dồng thuận xù hội

10.

Triển khai cỏ hiệu qua Kè hoạch cùa 
Ban cán sự Dang Chinh phũ ihực 
hiện Kct luận sỏ 83-KL/TW Iigãy 
29/7/2020 cun Bộ Chinh Irị vỏ tõuy 
kẻt việc thực hiện Nghị quyềt sổ A8- 
N Q /r ô

Vụ Các vnn dề chung vc 
xây dựng pháp luậ!

Các dan vị thuộc lỉộ 
cỏ liên quan Cả nflm

Hội nghị/Toa 
đàm. Quyẻl 

định. Báo cáo. 
Công vủn

Ngân sách 
nlỉũ nưởc

11.

l ố chức lụp huân. Iiuáng dàn vả 
triên khai thực hiện lổĩ Luật sửa dổi. 
bổ sung một sổ diều cùu Luột Hun 
hành VBỌPPL; Nghị dịnh sàn dổi. 
bố sung một số (licu của Nghị dịnh 
số 34/2016/NĐ-CP: Chi thị sổ 
43/CT-TTg ngày 11/1272020 cùa 
I hũ tướng Chính phủ vẻ nũng cao 

chát lượng công tác xây dựng, hoãn 
thiện hệ thông pháp Iuột vù lAng 
cưOmg hiệu quũ thi hành pháp luật.

V\1 Các ván dề chung vẻ 
xáy dựng pháp luụi

Các dơn vị Ihuộc Bộ 
cỏ liên quan

Theo Kỏ lioụch 
của Bộ

1 lội nghị/Tọa 
dòm. Ọuyct 

dịnh. tìóo cảo. 
Công vữn

Ngân sách 
nhà nước

12.

1 hco dôi. dôn dổc dề thực hiện hiệu 
quà: Chương trinh xảy dựng luật, 
pháp lệnh nủm 2021 và viộc xây 
dựng. Irinh ban hành hoộc ban hành 
theo thắm quyển cúc văn bán qu) 
dịnh chi tiết. hưởng dần thi hành, 
giảm lliiều sồ  lưọng vủn bủn nợ ban 
hành.

Vụ Cốc vấn dề chung về 
xây tlựng pháp 1 IU.ÌI

Các dan vị thuộc Bộ 
cỏ liên quan Cà nám

1 lội nghị/Tọa 
dâm. Quyết 

dịnh. Báo cáo. 
Công vãn

Ngân sách 
nhà nước

13.

nếp tục chủ trụng chát lượng thẩm 
dịnh dề nghị xây dựng, dự thảo 
VBQPPI.; kiêm soát chặt chỏ việc 
hun hành các VBQPPL quy định 
diếu kiên dầu lu. kinh doanh, liúi lục

Các dơn vị xây dựng 
pháp luật Cả nám

1 lội nghị/Tọa 
đom. Quyổl 

dinh. Háo cảo. 
Cùng văn

Ngần sách 
nhã nước
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hành chinh, ché dộ bảo cáo. kiềm Ini 
chuyên ngành, liêu chiiẩn. quy 
chuẩn.

14.

Tiểp lục tham mưu lổ chủc thục hiện 
nhiệm vụ cun Tồ công tác của !'hũ 
tirỏng Chính phủ vỏ rà soủt văn han 
QIMM. theo Quyct dịnh sổ 236/ỌD- 
TTg ngây 12/02/2020 của Thủ lưởng 
Chinh phũ.

Cục Kiêm Ira vủn ban 
QPPL

Các dmi vị ihuộc Bộ 
cỏ tiên quan

Theo Kể hoạch 
cua Bộ

1 lội nghị/Tọa 
dủm. Ọiiyct 

định, lỉáo cáo. 
Công văn

Ngùn sách 
nhã nước

15.

'ỉ iẻp lục theo dõi việc thực hiện 
pháp diển các uẻ mục của lỉụ Pháp 
diên bùo đom chũi luụng. hiộu quả 
vì» dũng liểii dụ. lụ (rỉnh dề ni trong 
nàni 2021: dây mợnh công tác tuyên 
truyền, giới thiệu và hướng dan khai 
thác sir dụng Bộ phửp diên.

Cục Kiềm Iru vAn bản 
QPPL

Các đ<m vị Ihuục Bộ 
có liên quan

Tlieo Kc hoạch 
của Chinh phủ

1 lội nghị/Tọa 
dỏm. Quyct 

«linh, Bốo cáo. 
Công vân

Ngân sách 
nhà nước

16.

Tièp tục Iham mưu lô chửc Ihựe hiện 
lốt Quycl ttịnh sổ  1521/QĐ-TTg 
ngày 06/10/2020 cùa Thù tưởng 
Chỉnh phu ban hành Kẽ hoạch Ihục 
hiện Két luận sổ 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 cua Bon lii thơ vê ticp tục 
ihực hiện Chi thị sồ 32-tT/TW  của 
Bun Bỉ ihư Trung ương vè lửng 
cưòng sự lanh dạo của Dáng trong 
công lác PBGDPL nâng cao ý Ihửc 
châp hãnh pháp luậi của cán bộ, 
nhân dân. Hoàn thành việc thực hiện 
Đc án “Tủng cường ửng dung công 
nghệ lliông tin irong cỏng lúc phô 
biên. giáo dục phảp luộl giai doợn 
2019 —202! .

Vụ l*hồ biển, giáo dục 
pháp luật

Cãc dơn vị thuộc lỉộ 
có licn quan

Theo Quyct định 
cùa Thủ lưỡng 

Chinh phù

Mội nghị/Tọa 
chìm. Quyct 

định. Báo cảo. 
Công vfln

Ngân sách 
nhà nuúc
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17.

ĩricn khai còng tác IMKiDIM. toàn 
diện, rộng khắp, hướng mạnh vẻ ca  
sớ. Inong dỏ lập trung vảo các vAn 
hãn pháp luật mới được ban hãnh vố 
pháp luụt về bầu cữ  dụi bicu Quốc 
hội. dụi biểu 1 lội dồng nliãn dân CỈÌC 
cập: lủng cưởng úng dụng C N N .  
liếp tục nghiên cửu. triển khai 
chuyẻn dổi số Irung cõng «ác 
PBCÌDPL. Xây dụng Tù Siìeh pháp 
luột tliv'11 lir quổc gia. Chủ trọng 
cỏng tổc IMỈGDIM. trong nhã truimg.

Vụ Phố biển, giáo dục 
pháp luụl

Các đun vj thuộc Bộ 
cỏ lien qunn Cả nủni

Mội nghị/Tọn 
đảm. Quvct 

dịnh. Báo cáo. 
Gỏng vỉln

Ngân sách 
nhà mrrrc

18.

l ạp trung xây dựng tlự án Luụt lô 
chửc thi hảnh pháp luật. Ticp lục 
Iricn khai hiệu quả các nhiệm vụ 
dược giao tại “Đc An Dồi mới, nâng 
cao hiệu I|u;« cõng lúc lõ chúc lili 
hãnh pháp luật" giiii tloịin Iiãm 2018 

2022; Nghị'dinh sổ 32/202ỊVNĐ- 
l.T sim dổi, lio sung Iiìột số điểu của 
Nghi dinh số 59/2012/ND-CP về 
llico tlỏi linh hình thi hãnh plìáp luộí.

Cục Quàn lý xù lý vi 
phạm hành chinh vả theo 

(lòi thi hiình pháp luụt

Các dơn vị thuộc I3Ộ 
cỏ liên quan Cà năm

Hội nghị/Tọn 
dám. Quycl 

dịnli. Iỉủo cáo. 
Công van

Ngùn sách
nhà turne

I I .  C ã i  c á c h  t h u  l ụ c  h à n h  c i i i n l i

19.
Bon hành và tỏ chức lliực hiện có 
hiệu quà Kc hoạch kiểm soúl TTIiC 
của Ilộ Tư phãp nủiìì 2021

Văn phòng Bộ Các đun vị thuộc Bộ Thảng 12/2020 vù 
củ năm 2021

Quỹél dịíili 
của B<> trường 

Bộ tư pháp

Ngủn sảch 
nhủ nước

20.
Ban lũinh Quy chế hoạt dụng cua 
Còng dịch vụ công. 1 lộ ihỏng (hông 
tin một cửa diện lử của Bộ Tư pluip

Vãn phòng Bi) Các dưn vị thuộc Uụ
Sau khi Quy chề 
chung của Chỉnh 

phũ ban hành

Quyci định 
của Bộ trướng 

Bộ Tư pháp

Ngân sách 
nhà nước

21. Rà soát các m i c .  hoủn thiỹn lính 
năng kỳ thuật, hồ Sti đê đáp úng yêu

Vfin phông Iỉộ Các đim vị 1Ỉ1UỘC Bộ Quỹ 1
Quvcl định 

của Bộ trưởng
Ngân sách 
nhủ nưởc
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cáu trién khai dịch vụ công trực 
luyến mức dụ 4 nhảm tiếp lục nâng 
cấp các TT! IC lên mức dộ 4

Bộ Tư pháp

22.

riếp lục thực hiện dổng K’ Irany 
thái tiền độ giai quyểl hồ sơ thủ tục 
hãnh chinh (trong hạn và (ỊUÚ lụm) 
theo chi dọo của Thủ tưởng Chính 
phú tụi Quyct dịnli sổ 274/QĐ-TTg 
ngây 12 tháng 3 năm 2019.

Các dơn vị giúi quyct 
TTIIC Vữn phùng Bộ Tlmòng xuyên Ngân sách 

nhà nưóc

23. Kct nòi, lích hợp với hộ thống hồ trợ 
thanh (oán trực luyen lập trung Cục Công nghệ thõng tin

Cổc đan vị giiii 
quyẻt T U  IC 

Vủn phỏng Bộ

Theo yêu cầu ciui 
Vãn phòng Chinh 
phủ: Bộ Thông ùn 
và Truyền thông

Ngán sách 
nhò nưởc

24.

Dảnh giá üiái iỊiiycl tlui lục hãnh 
chinh theo cơ  chc một cứa. inụl cữu 
lien thúng dổi với các đơn vị thuộc 
Ui) (theo Quyct dịnh số 2279/ỌD- 
B II» ngày 13/11/2020).

- Các đơn vị giãi quyẻt 
TTHC
- Vfln phòng Bộ

Thưởng xuycn Rút» cáo Ngân sách 
nhà nưỏc

25.

Tổ chúc so  kcl 3 nãm triển khai thục 
hiện Dẻ án thực hiện cơ ché một 
cưa. một úm  lien thông lọi Bộ Tư 
pháp vả các dơn vị thuộc Bụ.

Vãn phòng Bộ Cảc đ(m vị Ihuộc Bộ 
có liên quan Quý IV 1 lội Iighị/ Tọa 

đâm. Báo củo
Ngân sách 
nhà nưóc

26.

Triển khai thực hiện Quyct dịnh sồ 
2177/QD-BTP ngây 26/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hãnh Đc 
án do lường sự hủi lõng của người 
dàn. lố chức đối V(YÌ các dịch vụ 
công thuộc lỉnh vực quan lý cùa Hộ 
Ttr pháp.

Van phông Bộ Các dơn vị thuộc Bộ Củ năm
Báo cáo. 
1 lội nghị

Ngân sách 
Iilùi nuức
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III. Cài cácli lô chức bộ máy hành chỉnh nhũ nưrVc

27.

Xây dựng, trinh Thủ tướng Chỉnh 
phủ ban liùiili vù tô chửc thục hiện 
Ọuyct dịnh ban hãnh Danh mục dịch 
vụ sự nghiệp công cơ ban. thiét yểu 
thuộc ngành Tư phứp

Vụ Tổ chúc cún bộ Cúc dem vị thuộc Bộ Tlu\ng 5

Quyểt dịnli 
cùa Thủ tướng 

Chinh phũ
Ngân sách 
nhà nuức

28.

Xảy trinh Thù Urớng Chinh 
phũ ban hành Quyct định phó duyệt 
Quy hoạch dịnh hirông mọng luới 
iliiĩì vj Sự nghiệp công lộp thuộc 
phọni vi qurin lỹ nhả nước của ngành 
1 ư pháp giai doựn 2021 2030

Vụ Tó chức cán bộ Các (lơn vị thuộc Bộ Quý II

Quyổl dịnlt 
cùa 1 hu tưởng 

Chinh plui

29,

Xây dụng Kế hoạch biên chò cỏiig 
chức trong cúc ca  quan. lõ chức 
hành chinh thuộc Bộ Tư pháp và Kỏ 
hoạch sổ lượng người lùm việc vã 
họp đổng lao dộng 68 trong củc đon 
vị s\r nghiệp công lộp chưn tự bão 
diìni chi thưởng xuyên năm 2022 
của lỉộ Tư pháp

Vụ Tô chửc cán h<* Các dơn vị thuộc Bộ Kẻ hoụch củu 
Bộ Tư pháp

Ngân sách 
nhã nước

30.

Xây dựng Quyct dịnh giao sồ lượng 
người làm việc và hợp dồng lao 
động í>s trong các d<m vị sự nghiệp 
công lộp chua lự bám dâm chi 
thirông xuyên nủm 2022 cũu lỉộ l ư 
pháp.

Vụ Tổ chirc Ciin bộ Các dan vị thuộc lỉộ
Quyct định 

của Bộ trưửng 
Bộ Tư pháp

Ngàn sủcli 
nhà nước

31.

Xảy dựng Quyẻl dịnli giao biên chc 
còng chức trong các cơ  quan, tố 
chức hành chính nftm 2022 của Bụ 
Tư pluip

Vụ Tổ chức cán bộ Cốc dơ» vị thuộc Bộ
Qnyẻt dịnli 

cùa Bộ trường 
Bộ Tư pháp

Ngán sách 
nhà nước

32. Iriên khai (hực hiện vj tri việc lốm Vụ TỔ chirc can hộ Các đơn vj thuộc Bụ Củ nữm Công vãn Ngân sách
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titeo Danh mục vị Irí việc làm (lược 
Trung ining phó duyệt vồ Nghị dinh 
sổ 62/202ÄND-CP ngày 01/6/2020  
của Chỉnh phũ vẻ vị tri việc lảm vù 
biên chê công chức: Nghị djnh số 
106/2020/N D-C p ngày 10/9/2020 
cua Chính phù vè vị trí viộc lùm vũ 
sổ lirọiig nguửi làm việc trong dưn 
vị sự nghiệp công lộp

nhà nirúc

33.

Triền khai thục hiện Thông tư thay 
the Thôrig tư liên lịch so  
23/2014/TTI.T-BTP-BNV sau khi 
dược han hành

Vụ Tổ chửc cân bộ Các đơn vị thuộc Bộ

Sau khi Thông lư 
thay thế Thông lư 

liẽn lịch sồ 
23/20 ù / m / r -  
BTP-BNV được 

ban hành.

Công văn. 
Ilội nghị

Ngân sách 
nhà nuớc

IV. Xây dựng vả nñnj» cao chốt Itrimg ilội ngũ cồng chức, viên chức

34.

Triền kluii Ihực hiện hiộu qua Kc 
hoạch dào lạc», bồi dưỡng cản hụ. 
công chúc, viên chúc liộ Tư pháp 
nỉim 2021

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Hộ

Theo Kê hoạch 
dào lạo, bồi 

(lưỡng cán bộ. 
công chức cua Hộ

Cốc lớp đào tạo. 
hồi dưởn^ vả 

Bảo cúo kct quũ

Ngân sủcli 
nhũ nước

35.

Tích cực hường dan. Ilteo ílỏi. Uôn 
dổc. 1« chửc thực hiộn các l)c án. Kổ 
Imụch. Quy hoạch (.lã dược phê 
duyệt trong công lức dồo lạ»», hồi 
duững. Dồng thòi, tang cirờng quán 
lý cúc cơ  sỡ dùo lạo thuộc Bộ Tư 
phúp phù hợp vái tlịnh hướng phát 
trien dào lục» nhâm nùng cuo chut 
lượng. IŨỘ11 quit dùo tạo cán bộ pháp 
luụt chip ủng Iilui cẩu cửu x3 hội.

Vụ Tỏ chức cỏn bộ Các dơn vị thuộc Bộ Cà năm Cõng văn Ngủn sách 
Iilùi mrớc

36. Tiếp tục kiện toàn dội ngũ củn hộ. 
củng chủc. viên chúc Bộ Tư pháp

Các (lơn vị thuộc Bộ Vụ Tổ chức cún bụ Cũ Iiáiu Quyểt định. 
Cóng vãn. Háo

Ngân sách 
nhã nước

X



theo yêu câu khung nủng lực vị tri 
việc lâm. Dãy mạnh viộc thực hiện 
luân chuyển cản bộ, công chức lãnh 
đụo. quũn lý theo ké hưọch của Ban 
cnn s\r Dùng Bộ Tư phúp. Thực liiộn 
định kỳ chuyên «.lòi vị Irí công lúc 
dổi với chức danh cán bộ trong cơ 
quan, tltm vị thuộc Bộ theo quy 
dinh. Thực hiộn chù trương biệt phái 
công chửc. viên chức trong các dim 
vị thuộc Bộ đẽ tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ lởn. cấp hách của Bộ. 
Ngành

cáo

37.

rh\fc hiện kịp thời, dầy dũ. dũng 
quy dinh củu pháp luụt vẻ chế độ. 
chinh sảch dôi với côn» chức, viên 
chúc, vừa bảo dám quyền và lợi ỉch 
chinh dâng cùa nguửi lun dộng. VỦĐ 
lọo động lực cho công chức, viên 
chức phàn dâu hoàn thành lõi nhiộm 
vụ. góp pliần xây dựng môi inrímg 
lỉ'1111 việc chuyên nghiựp. doùii két. 
vân minh

( 'ác đơn vj thuộc Bộ Vụ Tồ chức cún bộ Củ nfim
Quyết dịnh. 

Công vủn. Báo 
cáo

Ngân sách 
nhi» nưóc

38.
Nghicn cửu xăy dựng Quy chẻ quản 
lỷ đổi với 1 lợp dông 68 llieo quy 
dịnh CỦÍI Bộ luậi Lao dụng

Vụ Tổ chức cỏn lx> Các dem vị thuộc Hộ Củ Iiỉim Quy chẻ cũu Bộ 
Tư phốp

Ngân sách 
nhủ «ước

39.

Nghiên cửu. sữa dổi Quy che dâu 
lụo. bồi diíừng công chức, viên chức 
Bộ Tư phảp phù hụp vúi Nghị định 
sửa dôi. hô sung nghị định sổ 
101/2017/ND-CI’ ngày 01/9/2017 
của Chinh phu vc dao tụo. bồi dưửny

Vụ Tồ chúc cản bộ Các dan vị thuộc Hộ Cả năm Quy chỏ cũ« Bộ 
Tư pháp

Ngàn sảch 
nhả nước



1 cổn bộ. còng chức, viên chức 1
V. Cỉii fácil tải chinh công

40.

long hợp trinh Bộ phê duyội Quyẻt 
dịnli cõng lx> danh mục tài sản mua 

sảm lộp trung nủin 2021: thẳm dinh, 
trinh cẩp cỏ thầm quyền quvếi định 

việc nmu sflm. Ihuê, thu hồi. dieu 

chuyển, bán. thanh lý tủi sân nlià 

nưởc cún các don vị dự toán; Ihẩm 

ilịnli trinh Bụ phò (luyộl các dự ón 

mua sám (ủi san: kế hoạch dẩu thầu 

nuui sám tái sán của các «.lon vị ilự 

loàn theoihâni quyền

Cục Kc hoạch ■ Tài chinh Các dcm vị thuộc Bụ Quỷ 1/2021
Quyểt dịnh 

củu lỉộ truõng 
Bộ Tư pháp

Ngân sách 
nhử nước

41.

Tiếp tục chu dộng thum mưu thực 
hiện chế độ lự chủ. tự chịu Irốch 
Iihivm về biôn ché. kinh phí quán lý 
hành chính theo Nghj (lịnh sổ 
130/2005/ND-CP ngùy 17/10/2005 
của ChỈBth phủ quy dịnh ché dộ lự 
chủ. lự chịu trúoh nhiộm về sù dụng 
bien chẻ và kinh phí quán lý hủnh 
chính dối vái cóc cơ quan nhù nước: 
Nghi định SÃ 117 2013/NĐ-CP ngà) 
07/10/2013 CĨIU Chinh phú sữa dôi. 
bỏ sung một sổ dieu cùa Nghị định 
sổ 130/2005/NĐ-CP: Ngitị định 
sồ 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 
cua Chinh phu quy dịiih quyển lự 
chu. tự chịu Irdch nhiệm về thực

Cục Kổ hoọch - Tài chinh Các don vị thuộc Bộ Dịnh kỳ Ngùn sách 
nhà nước
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hiộn nhiệm vụ, tò chức bộ mảy. hiên 
chè vũ tài chỉnh (lõi với dơn vị sự 
nghiệp công lập: Nghị (lịnlì sỏ 
16/201S/ND-CP ngày 14/02/2016 
cứu Chinh phủ quy dịuli cơ chế tự 
chú cùa dơn vị sự nghiộp công lập: 
Nghị itịnh sổ 54/2016/NĐ-CI’ ngáy 
14/06/2016 CÍU1 Chính phù IỊUV định 
cơ chỏ lự chiì cùn tố chức kho« hục 
vã cỏng nghệ công lập: Nghị địnli sổ  
141/2016/ND-CI’ ngày 10/10/2016 
cún Chỉnh phú quy định cơ chề tự 
chu của đon vị sụ nghiệp công lụp 
trong lĩnh vực sự nghiệp kinh lô và 
sự nghiệp khác

42.

rồ chức tập luiằn. phổ biền. qufm 
Iriệt cúc quy dinh mới trong lĩnh vực 
tlàu Ui công, xây dựng, quán lý dự 
iin ngay sau khi Luột Xây dựng 2020 
và các vân bủn hirihig dẫn Luộl ihiạc 
ban hành và cỏ hiệu lực (hi luìnli

Cục Kề hoạch - l ài chinh Cúc dơn vị dự loủn 
thuộc Bộ

Ngay sau khi Lu£u 
Xây dựng 2020 
và các vfln bàn 

hướng dnn Luật 
dược bnn hành vồ 

cỏ hiệu lực thi 
hành

Công vủn, 1 lội 
nghi

Ngân sách 
nhã mrớc

43.

Lụp phương án sắp xcp lụi. xử Ịý 
nhà. ».lất ihuộc sở hữu nhũ nưỏc dõi 
với các cơ  sở nhà. dầt thuộc Bộ Tu 
phỏp quàn lý. báo cảo CƯ C|unn cô 
thắm quvcn theo quy dịnh tại Nghị 
địnli so 167/2017/NĐ-CI' ngày 
31/12/2017 cũn Chinh plui quy dịnh 
việc sáp xếp lại. xử lý lài san cõng

Cục Kẻ hoụch - Tài chỉnh Cức đon vị thuộc Bộ Củ nAni Báo cáo Ngàn sách 
nhũ nước

VI. Hiện cliii hói» nen liỉinli chính

44. Thục hiện tỏt việc gửi nhận văn băn Cúc dom vị thuộc Bụ van phòng Bộ Cá nám Ngân sách

II



diện tư theo Quycl định so 
28/2018/QĐ-TTg nguy 12/7/2018 
của Tim Iướng Chính phũ vẻ việc 
yiri. nhộn văn hun diện lử giừn các 
cơ quan trong hệ thống hành chinh 
nhủ nưóc.

nlũi nước

45.

Trien khai úng dụng công nghệ 
thõng tin trong công lác quàn lý. chi 
(lụo, dicu hành: hướng tlàn. hỏ trợ sử 
(lụng, kltai thác hiệu quã CỈÍC phân 
mỏm da xây dựng. trien khai nhu: 
1 lộ ihổng llíõng lin dủng kỳ và quan 
lỳ hộ lịch; Phân mèm Quản lỵ văn 
bán vù diều hành

Cục Công nghộ thông tin Các don vị thuộc Bộ Cả nfim Ngàn sách 
nhã nưõc

46.

Trien khai Kiển Irủc Chinh phù lìộ  
Tư pluip phicn ban 2.0. Ke hoụch 
hành dộng cửa Bộ Tư pháp trien 
khai thực liiụn Nghị quyểl sô 30- 
NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ 
Chinh »rị vù Nghị quycl sồ 22/NỤ- 
CP ngàv 18/10/2019 của Chinh phu 
về Chicn lưọc An ninh mọng quổc 
gia đâ được han hành

Cục Công nghệ thông tin Các dcni vị thuộc Bộ Cá nủm Ngán sách 
nhủ nưức

47.

Tố chửc trien khui hiộu quã Kẻ 
hoạch Úng dụng cỏng nghệ ihỏng 
lin trong hoụt dộng cùa Ngành Tu 
pháp, phái Iriỏn Chỉnh phú sổ và báo 
dam un loàn thỏng tin mạng gini 
đoạn 2021-2025 vả nỉim 2021; Kc 
hoụch Iricn khui Ihực hiộn chuyên 
doi Il*v4 sang IPv6 cho hộ thống

Cục Công nghệ thủng liu Các đơn vị thuộc Bộ Cả nàm Ngân sủch 
nhã nước
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còng nghệ thông tin. internet của Hộ 
1 ư pháp líiai iloụn 2020-2024; Ke 

lioụch Chuyến dồi sồ Ngành Tư 
pluip giui doạn 2020-2025. đinh 
huớng dcn nỗm 2030.

48.
Tiểp tục ;ip dụng liêu chuẩn quổc yiu 
TCVN ISO 9001:2015 Các đơn vị thuộc Bộ van phòng ĩlộ

rhco Quyết dịnh 
sổ I015/QD-BTP 
ngày 26/4/2019  
của Bụ Tư pliiip

Ngân sách 
nhà nuỏc

VII. Còng (;ic d l l  dạo, (lieu hành cai cách hành chinh

49.

Cái tiến vô nống cao chất lượng 
thông lin trên 1'rung thòng tin Củi 
cách hãnh chính thuộc Công Ihỗng 
tin điộn lú cùa Mộ

Vởn phòng Bộ Cục Công ngl»v thùng 
tin Cá năm Tin hãi Ngùn sách 

nhủ nuỏc

50.

nẻp  lục thực hiện cỏ hiệu quá việc 
bôi dưỡng kièn ihức. nghiộp vụ về 
iliực hiện cai cách luinh chinh lụi Bụ 
Tư pluip

vỏn phông Bộ Các dơn vị thuộc Rộ 
cỏ liẽi) quan Cà năm 1 lội nghị. Tọa 

đàm
Ngủn sách 
nliủ nước

51.

l iếp lục gíin việc thực hiện nhiệm 
vụ cai cảch hảnh chinh với còng lảc 
thi dua. khen thướng lọi Bộ. Khuyến 
khích việc dề xuất vả np dụng sáng 
kiên Irong cóng tác cãi cách hành 
chinh

Các don vj thuộc Bộ

van phòng Bộ. Vụ 
Thi dua - Khen 

thưởng vả các CĨÍTII vị 
thuộc Bộ cô liên 

quan

Cii nfim Báo cúo. quyết 
djnh. công văn

Ngân sách 
nhà nước

52.

Ban hãnh và lô chửc thực hiện cỏ 
hiệu quá Kỏ lioọclì kiôni tro công lóc 
cái cách hành chinh ciia các Jan vị 
Ihuộc Bộ Tư pháp nỗm 2021

Vàn phỏng Bộ Cóc đơn vị thuộc Bộ 
cỏ liên quan Tháng 3 Ọuycl (Jjnli Ngân sách 

nhủ nước

w -
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