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KẾ HOAC̣H                                                                                                                

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 29/12/2020                                                               

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW                      

ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TU ngày 29/12/2020 của Bộ Chính 

trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 

IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 06-

KH/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giúp đẩy mạnh công tác cải 

cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược mới về cải cách tư pháp, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, qua đó 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương cải cách hành chính, chất 

lượng, hiệu quả công tác nhiệm vụ cải cách tư pháp.   

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, bảo đảm đúng 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 

29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ.  
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II. NÔỊ DUNG THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ 

Chính trị, Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành mình. Trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch, chương trình triển khai 

thực hiện, đảm bảo phù hợp. 

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2021. 

2. Các nhiệm vụ cần thực hiện từ nay cho đến khi Trung ương ban hành 

Chiến lược cải cách tư pháp mới. 

2.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, định hướng cải cách tư 

pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; rà soát; báo cáo đề 

nghị các cơ quan tư pháp Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo 

thống nhất, hiệu quả. 

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2 Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 26/01/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi đánh bạc, cho vay 

nặng lãi, đòi nợ trái quy định; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/8/2019 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Công văn số 2303/UBND-NC 

ngày 05/5/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mạng lưới các tổ chức bổ trợ tư pháp, xây 

dựng đội ngũ cá nhân làm bổ trợ tư pháp chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ, nắm 

vững kiến thức pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng. 

- Cơ quan chủ tri:̀ Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 



3 

 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Hoàn thiện Đề án “Thực hiện thí điểm mô hình thôn, buôn kiểu mẫu về 

chấp hành pháp luật tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. 

- Cơ quan chủ tri:̀ Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Đồng Xuân. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2021. 

2.5. Phối hợp đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 

24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. 

- Cơ quan chủ tri:̀ Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản đề nghị báo cáo của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy. 

2.6. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các đề án về thực trạng và giải 

pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bổ trợ tư pháp. 

- Cơ quan chủ tri:̀ Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2021. 

2.7. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc thông tin, tuyên 

truyền, giám sát hoạt động tư pháp. 

- Cơ quan chủ tri:̀ Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Báo Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.8. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động tư pháp.  

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân 

cấp quản lý ngân sách nhà nước. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động bố trí trong dự toán ngân sách 

nhà nước được giao hàng năm để triển khai thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tiến độ, 

kết quả thưc̣ hiêṇ cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về 

Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 

29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 84-

KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các huyêṇ, thị xã, thành phố; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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