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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,  

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao  

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của 

ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cụ thể hóa những nội 

dung liên quan vào kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và tổ chức thực hiện 

nghiêm, hiệu quả Quyết định này; hàng quý, 6 tháng và 01 năm đánh giá việc 

thực hiện, gửi báo cáo trước ngày 15 tháng cuối quý về Văn phòng Bộ để theo 
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dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Văn phòng Chính phủ. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hóa những nội dung 

liên quan vào kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được giao cho các cơ quan Thi hành án dân sự. 

3. Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tham mưu với Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cụ thể hóa các nội dung liên quan vào kế hoạch công tác của cơ 

quan, đơn vị trong năm 2021 và tổ chức thực hiện Quyết định này. 

4. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng các 

biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, 

đồng bộ và đúng tiến độ./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- P.TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo); 

- Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo, phối hợp); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu Tư (để phối hợp); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ (để tham mưu thực hiện); 

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 

(để tham mưu thực hiện); 

- Thường vụ Đảng uỷ, Các đoàn thể cơ quan Bộ 

(để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC). 
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Lê Thành Long 
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