
  

BỘ TƢ PHÁP 
 

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phụ lục: 
NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 2021 VÀ  

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Chương trình hành động được ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƢ PHÁP 
 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

I. Công tác xây dựng đề án, văn bản 

1.  

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP) 

Tháng 4 

Cục Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành pháp 

luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Nghị định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

và mục I.3 Phụ lục 

kèm theo Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 

2.  

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định số 

111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 

Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP) 

Tháng 6 

Cục Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành pháp 

luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Nghị định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

3.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-

TTg ngày 19/5/2013; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 

Tháng 5 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Quyết định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

và mục VII.167 Phụ 

lục kèm theo Nghị 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

27/2013/QĐ-TTg) 

quyết số 01/NQ-CP 

4.  
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp 
Tháng 5 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Quyết định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

5.  
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  
Tháng 6 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Quyết định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

6.  
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch định 

hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công của ngành Tư pháp 
Tháng 6 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Quyết định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

7.  Đề án tuyên truyền, PBGDPL đặc thù cho người khuyết tật Tháng 9 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo Đề 

án 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

và mục IX.186 Phụ 

lục kèm theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

8.  
Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Chính phủ ban hành (nếu có đề xuất của các Bộ, ngành) 
Tháng 11 

Cục Kiểm tra 

văn bản 

QPPL 

Các Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ và các 

đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Nghị định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

9.  Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Tháng 11 

Cục Đăng ký 

quốc gia giao 

dịch bảo đảm 

Các Bộ, cơ 

quan liên 

quan và các 

Dự thảo 

Nghị định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

và mục I.4 Phụ lục 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

kèm theo Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 

10.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành (nếu có đề xuất 

của các Bộ, ngành) 

Tháng 11 

Cục Kiểm tra 

văn bản 

QPPL 

Các Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ và các 

đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Quyết định 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

11.  
Đề án tổ chức thông tin, phổ biến về chính sách quan trọng trong 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội 
Tháng 12 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo Đề 

án 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

và mục IX.187 Phụ 

lục kèm theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

II. Lĩnh vực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL 

12.  

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ Chính 

phủ thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ 

Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 

Cả năm 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

13.  
Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành VBQPPL 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

14.  

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành VBQPPL 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

15.  

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 

43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Cục Quản 

lý xử lý vi 

phạm hành 

chính và 

theo dõi thi 

hành pháp 

luật và các 

đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

16.  

Theo dõi, đôn đốc để thực hiện hiệu quả: Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2021 và việc xây dựng, trình ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành, giảm thiểu số lượng văn bản nợ ban hành 

Cả năm 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Công văn, 

Báo cáo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

17.  
Tiếp tục chú trọng chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo 

VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các VBQPPL quy 
Cả năm 

Các đơn vị 

xây dựng 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

Công văn, 

Báo cáo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 



5 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo 

cáo, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

pháp luật liên quan và Mục III Nghị 

quyết số 02/NQ-CP 

18.  

Triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện và đề xuất các giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số Cải thiện 

chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới 

sáng tạo 

Theo yêu 

cầu của 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan  

Công văn, 

Báo cáo 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

19.  

Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng 

chéo, không phù hợp với thực tiễn thông qua công tác kiểm tra, rà 

soát VBQPPL; thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát VBQPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg 

ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, chỉ 

đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng 

mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc xử lý kết quả rà soát 

VBQPPL đã được thực hiện trong năm 2020 

Cả năm 

Cục Kiểm tra 

văn bản 

QPPL 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

công văn 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

20.  

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện pháp điển các đề mục của Bộ Pháp 

điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, lộ trình đề ra 

trong năm 2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và 

hướng dẫn khai thác sử dụng Bộ pháp điển 

Theo Kế 

hoạch của 

Chính phủ 

Cục Kiểm tra 

văn bản 

QPPL 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Công văn, 

báo cáo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo chí, xuất bản 

21.  

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng 

Theo 

Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

Mục II.11 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hoàn thành 

việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” 

đàm/ Hội 

thảo 

22.  

Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh 

về cơ sở, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới được 

ban hành và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp; tăng cường ứng dụng CNTT, tiếp tục 

nghiên cứu, triển khai chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Xây 

dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Chú trọng công tác 

PBGDPL trong nhà trường 

Cả năm 

Vụ Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.11 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

23.  

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông về các lĩnh 

vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; nắm bắt thông tin qua phản 

ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để 

chỉ đạo giải quyết kịp thời 

Cả năm 

- Báo Pháp 

luật Việt 

Nam 

- Tạp chí 

Dân chủ và 

Pháp luật 

- Văn phòng 

Bộ 

- Cục Công 

nghệ thông 

tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Tin bài, Báo 

cáo, Công 

văn, Họp 

báo 

Mục II.11 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

24.  

Cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của các ấn phẩm 

sách, báo, tạp chí, chủ động mở thêm các chuyên mục, chuyên 

trang điện tử, xuất bản sách điện tử; bám sát các sự kiện chính trị - 

pháp lý của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành; phục 

vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành và nhu cầu của bạn 

 

- Nhà xuất 

bản Tư pháp 

- Báo Pháp 

luật Việt 

Nam 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Tin bài, Báo 

cáo, Công 

văn, Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

Mục II.11 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

đọc với mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Thực 

hiện các giải pháp để đưa công tác phát hành sách, báo, tạp chí 

pháp luật ngày càng phát triển bền vững 

- Tạp chí 

Dân chủ và 

Pháp luật 

thảo 

IV. Công tác thi hành án dân sự, hành chính 

25.  Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản pháp luật về THADS Cả năm  
Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9.d 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

26.  

Nghiên cứu, tham mưu ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền ban hành quy trình đảm bảo tính đặc thù trong thi hành các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban hành cơ chế phối hợp 

liên ngành trong truy nguyên, truy tìm tài sản do phạm tội mà có 

Quý 

IV/2021 

Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

27.  

Rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên 

ngành trong THADS từ trung ương đến địa phương; ban hành mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất 

các quy chế phối hợp liên ngành 

Quý 

III/2021 

Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

28.  

Xây dựng, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2016/TT-BTP 

ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS 

Quý 

I/2021 

Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tư pháp 

Mục III. Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

29.  Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 06/2016/TTLT-BTP- Quý Tổng cục Các đơn vị Dự thảo Mục III Nghị quyết 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

VKSNDTC-TANDTC ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi 

hành án dân sự 

II/2021 THADS thuộc Bộ có 

liên quan 

Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tư pháp 

số 02/NQ-CP 

30.  

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu THADS năm 2021. Tập trung 

chỉ đạo thi hành các vụ việc trọng điểm, thu hồi tài sản bị chiếm 

đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các 

vụ việc tín dụng, ngân hàng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu 

trách nhiệm hoặc có vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án. Tổ 

chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công 

tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống THADS  

Cả năm 
Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

31.  

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả và xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác 

THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp... Phối hợp 

chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đánh 

giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Thực 

hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tuyển dụng, 

nâng ngạch, chuyển ngạch công chức THADS. Tăng cường biệt 

phái Chấp hành viên và các công chức làm công tác THADS, bảo 

đảm tăng cường cho nơi thiếu, ưu tiên các nguồn lực cho các địa 

bàn trọng điểm nhưng không tăng biên chế 

Cả năm 
Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

32.  

Rà soát, xây dựng và triển khai các đề án, dự án đầu tư nhằm bảo 

đảm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan 

THADS, nhất là trụ sở làm việc và kho vật chứng; quản lý và sử 

dụng ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đúng pháp luật và 

Cả năm 
Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành các 

quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, công 

tác kế toán và đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm 

33.  
Thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có 

quyết định buộc THAHC của Tòa án 
Cả năm 

Tổng cục 

THADS 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tƣ pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thƣờng nhà nƣớc 

34.  

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Đẩy mạnh thực hiện 

nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về 

đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung triển khai việc thực hiện 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, ưu tiên tập trung 

nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 

Cả năm 

Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, 

chứng thực 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9.d 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

35.  

Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

Bộ được xác định theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận 

toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc 

Cả năm 

Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, 

chứng thực 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9.d 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

36.  

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động chứng thực; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển 

khai công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy 

định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

Cả năm 

Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, 

chứng thực 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

37.  

Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước 

La Hay, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật. Ban hành 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2011/TT-BTP về quản 

lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp tục đẩy 

mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05/03/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi 

con nuôi, chú trọng việc đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát 

các cơ sở nuôi dưỡng và trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế 

trên địa bàn để có cơ sở dữ liệu chung về trẻ em có nhu cầu tìm gia 

đình thay thế 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Cục Con nuôi 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.7.h 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

38.  

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả 

tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP. Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; 

tập trung nguồn lực giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin LLTP. 

Tăng cường thực hiện cấp phiếu LLTP trực tuyến, qua dịch vụ bưu 

chính công ích để tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế thấp nhất 

tình trạng chậm cấp phiếu. Chú trọng công tác truyền thông và các 

thực hiện các biện pháp khác để giảm tình trạng lạm dụng yêu cầu 

cấp phiếu LLTP số 2 

Cả năm 

Trung tâm 

Lý lịch 

tư pháp 

quốc gia 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục I.3, I.4, II.3.a, 

II.9.d Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

39.  

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng, đề xuất xây dựng dự án 

Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Triển khai thi 

hành hiệu quả Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ sau khi 

được Chính phủ ban hành 

Cả năm 

Cục Đăng ký 

quốc gia giao 

dịch bảo đảm 

Các Bộ, cơ 

quan liên 

quan và các 

đơn vị 

thuộc Bộ có 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

liên quan đàm/ Hội 

thảo 

40.  

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có 

liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giao dịch 

điện tử về đất đai, trong đó có đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Cục Đăng ký 

quốc gia giao 

dịch bảo đảm 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

 

41.  

Bảo đảm thi hành hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Phối hợp với Tòa án, 

Viện kiểm sát, các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường và trong phối 

hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ việc đã thụ lý 

trong năm 2020 

Cả năm 

Cục Bồi 

thường nhà 

nước 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

VI. Công tác bổ trợ tƣ pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

42.  

Triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các văn bản mới được 

ban hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Hoàn thành nhiệm vụ tổng 

kết 5 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, chuẩn bị các điều 

kiện và đề xuất sửa đổi Luật này để khắc phục những vướng mắc, 

khó khăn trong thực tiễn thi hành 

Cả năm 
Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9.d 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

43.  

Tập trung thực hiện tốt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các 

giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các 

lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp (luật sư, công chứng, đấu giá 

tài sản và thừa phát lại). Tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình tổ 

chức Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và tiếp tục phối hợp 

chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba. 

Chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu công chứng viên Việt Nam lần 

thứ hai 

Cả năm 
Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Mục I.3, II.3.a, II.9.d  

II.9.đ Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

44.  

Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại theo 

hướng phát triển các phương thức hòa giải đa dạng tại Việt Nam và 

chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích sự phát triển của các 

phương thức hòa giải 

Cả năm 
Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

45.  

Nghiên cứu, đề xuất triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công 

khai, minh bạch danh sách quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao 

năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ quản tài viên trong thực 

hiện nghề nghiệp 

Cả năm 
Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Các lớp tập 

huấn/bồi 

dưỡng 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

46.  

Nghiên cứu giải pháp thực thi pháp luật nhằm nâng cao chất lượng 

đội ngũ luật sư; tăng cường thanh tra, xử lý các trường hợp thỏa 

thuận phí, thù lao luật sư không đúng quy định; tăng cường 

phương thức nắm bắt, quản lý thông tin bằng điện tử với các vụ 

Cả năm 
Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 



13 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

việc mà các luật sư đang đảm nhiệm nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

47.  

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2021 - 

2025 phù hợp với Luật TGPL năm 2017. Đào tạo, tập huấn để 

nâng cao năng lực chuyên cho đội ngũ người thực hiện TGPL; 

Tiếp tục chú trọng TGPL đối với các vụ việc tham gia tố tụng gắn 

với nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ TGPL. Chú trọng lồng 

ghép TGPL trong các Chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và 

các Chương trình bảo đảm công bằng xã hội khác; tiếp tục đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về TGPL 

Cả năm 
Cục Trợ giúp 

pháp lý 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.7.g Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

48.  

Tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Cả năm 

Vụ Pháp luật 

dân sự - kinh 

tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

49.  

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2026 sau khi được ban hành 

Cả năm 

Vụ Pháp luật 

dân sự - kinh 

tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.9.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

50.  
Hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 

việc cải thiện điểm số, nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp 
Cả năm 

Vụ Pháp luật 

dân sự - kinh 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 



14 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

hợp đồng (A9), chỉ số Giải quyết phá sản doanh nghiệp (A10) và 

cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết cho các cơ quan có 

liên quan bảo đảm việc đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác 

các chỉ số này 

tế  liên quan 

51.  

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao 

tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và 

giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương 

mại, hòa giải thương mại 

Theo 

Quyết 

định số 

2982/QĐ-

BTP ngày 

27/11/201

9 của Bộ 

trưởng Bộ 

Tư pháp 

Vụ Pháp luật 

dân sự - kinh 

tế 

Tổng cục 

Thi hành án 

dân sự, Vụ 

Pháp luật 

quốc tế, 

Cục Bổ trợ 

tư pháp, 

Cục Kiểm 

tra 

VBQPPL, 

Cục Đăng 

ký quốc gia 

giao dịch 

bảo đảm, 

Cục Trợ 

giúp pháp lý 

và các đơn 

vị thuộc Bộ 

có liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

52.  

Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ 

trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một số Trung 

tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh trong khu vực ASEAN 

Ngay sau 

khi Đề án 

được Thủ 

tướng 

Cục Bổ trợ tư 

pháp 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 



15 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

giai đoạn 2019-2029” Chính phủ 

phê duyệt 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo  

VII. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

53.  

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban 

hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

XLVPHC. Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về 

XLVPHC; tăng cường quản lý nhà nước, chú trọng hoạt động tập 

huấn, hướng dẫn, kiểm tra trong công tác này. Triển khai Dự án 

xây dựng CSDL quốc gia về XLVPHC 

Cả năm 

Cục Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành pháp 

luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

54.  

Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật tổ chức thi hành pháp luật. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề 

án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp 

luật” giai đoạn 2018-2022” theo Quyết định số 2464/QĐ-BTP 

ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Cả năm 

Cục Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành pháp 

luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Đề nghị xây 

dựng, Quyết 

định, Báo 

cáo, Công 

văn, Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

55.  
Tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ 

hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) 
Cả năm 

Cục Quản lý 

xử lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành pháp 

luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 



16 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

VIII. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật 

56.  

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về cấp ý kiến 

pháp lý. Sơ kết 5 năm thực hiện Công ước La Hay về tống đạt ra 

nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự 

hoặc thương mại và triển khai thực hiện Công ước La Hay về thu 

thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương 

mại. Tiến hành đàm phán Vòng II Hiệp định tương trợ tư pháp về 

dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan. 

Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật trong nước để phục 

vụ việc gia nhập, triển khai các hiệp định thương mại 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Pháp luật 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, 

II.10.c Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

57.  

Chú trọng thực hiện nhiệm vụ chủ trì, đại diện pháp lý cho Chính 

phủ trong giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế và xử lý các vấn 

đề pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế. Tăng cường cung cấp 

thông tin, phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ việc tranh 

chấp đầu tư 

Cả năm 
Vụ Pháp luật 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục I.3, II.3.a, 

II.10.c Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

58.  

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 

phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền Liên hợp quốc. Hoàn thiện và nộp báo cáo giữa kỳ cập 

nhật tình hình triển khai các khuyến nghị năm 2019 cho Ủy ban 

Nhân quyền 

Cả năm 
Vụ Pháp luật 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục I.3, II.3.a, 

II.10.c Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

59.  

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 

22/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

Kết luận số 73-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-

KL/TW, Quyết định số 686/QĐ-BTP ngày 30/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

Mục I.3, II.3.a, 

II.10.c Nghị quyết số 

01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

thực hiện Kết luận số 73-KL/TW. Rà soát, đánh giá tình hình thực 

hiện Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác 

quốc tế về pháp luật, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực này. Đánh giá tình hình thực hiện Đề án định hướng 

tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp giai đoạn 

2017-2021 và đề xuất định hướng tăng cường quan hệ hợp tác 

quốc tế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2026 

đàm/ Hội 

thảo 

60.  

Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác mà Bộ Tư pháp đã ký 

với các đối tác quốc tế thông qua việc trao đổi, thống nhất/ký kết. 

Đề xuất đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các Thỏa thuận 

hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với các đối tác song 

phương, trong đó tập trung thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với nước 

có quan hệ đặc biệt (Lào, Cu-ba) và tăng cường hợp tác với các đối 

tác chiến lược (Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Đức,  ). Triển 

khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế đa 

phương, trọng tâm là hợp tác pháp luật và tư pháp trong trong khu 

vực ASEAN và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ thành viên của tổ 

chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO) của Việt Nam 

Cả năm 
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục I.3, II.3.a, 

II.10.c Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

61.  

Tập trung thực hiện, đảm bảo hiệu quả các chương trình, dự án, phi 

dự án hợp tác pháp luật, tập trung vào Dự án EU JULE, JICA và 

Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền với Bộ Tư 

pháp và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức giai đoạn 2019-2022 

Cả năm 
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.10.c Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

62.  

Thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh về 

Bộ, ngành Tư pháp tới các đối tác quốc tế quan trọng trong lĩnh 

vực pháp luật và tư pháp 

Cả năm 
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

Mục II.10.c Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

đàm/ Hội 

thảo 

63.  

Kết nối với các tổ chức quốc tế có liên quan để trao đổi, cung cấp 

thông tin cần thiết bảo đảm đánh giá, xếp hạng khách quan; thực 

hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng 

hàng năm đối với chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng (A9), chỉ 

số Giải quyết phá sản doanh nghiệp (A10), chỉ số Chi phí tuân thủ 

pháp luật (B1) 

Cả năm 
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục III Nghị quyết 

số 02/NQ-CP 

IX. Công tác xây dựng ngành; kế hoạch, tài chính, thống kê; thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính 

64.  

Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

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

pháp (thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP) 

Theo Kế 

hoạch 

chung của 

Chính phủ 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Dự thảo 

Nghị định 

Mục I.3, II.3.a, II.9 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

65.  

Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ theo 

quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư thay thế 

Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

66.  

Tổ chức rà soát, tổng kết tình hình thực hiện và đề xuất hoàn thiện 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cán 

bộ, công chức làm công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Các vấn 

đề chung về 

xây dựng 

pháp luật 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

Mục I.3, II.3.a, II.9 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

thảo 

67.  

Triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống 

chính trị đến năm 2030 

Theo Kế 

hoạch 

chung của 

Chính phủ 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.9 Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 

68.  

Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu 

cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1917/QĐ-BTP ngày 14/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.9 Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 

69.  

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, 

kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, nhất là 

cán bộ tư pháp cơ sở 

Cả năm 
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn,  

Mục II.6, II.9 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

70.  

Thường xuyên rà soát, cập nhật, chỉnh lý, hoàn thiện hệ thống 

chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, giáo án phục vụ giảng 

dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo; tổ chức tuyển sinh, đào tạo đảm 

bảo chất lượng tại các Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ mới được 

Cả năm 

Các trường 

Cao đăng, 

Trung cấp 

luật 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Chương 

trình, Giáo 

trình, Giáo 

án, Công 

Mục II.6 Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 



20 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

thành lập văn, Báo 

cáo 

71.  

Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả các Đề án: Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học 

Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”, Đề án 

"Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức 

danh Tư pháp". Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ của các 

trường Cao đẳng, Trung cấp luật thuộc Bộ 

Cả năm 

- Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

- Học viện Tư 

pháp 

 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Báo cáo, 

Công văn 
 

72.  
Tổ chức điều hành, hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi NSNN 

năm 2021 bảo đảm kịp thời theo đúng quy định 
Cả năm 

Cục Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Công văn 
Mục II.4.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

73.  
Thực hiện tốt việc rà soát, tham mưu sắp xếp lại, xử lý các cơ sở 

nhà, đất của các cơ quan, đơn vị 
Cả năm 

Cục Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn,  

Mục II.4.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

74.  
Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 
Cả năm 

Cục Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Thông cáo, 

Công văn,  

Mục II.4.d Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

75.  

Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm 

cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ và thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện 

Cả năm 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 
 

Chương 

trình, Kế 

hoạch 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

76.  
Tiếp tục chú trọng chất lượng, đẩy mạnh việc phân tích số liệu 

thống kê 
Cả năm 

Cục Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Mục II.4.g Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

77.  

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; THADS; 

phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Thanh tra Bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.9.đ 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

78.  

Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công trác 

thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, 

chứng thực. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp 

công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân gửi tới Bộ Tư pháp 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Thanh tra Bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn 

Mục II.9.đ Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

79.  

Triển khai thực hiện tốt Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư 

pháp phiên bản 2.0; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát 

triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động 

của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Kế hoạch 

Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị và 

Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ về 

Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kế hoạch triển khai thực hiện 

chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, 

Theo Kế 

hoạch 

chung của 

Chính phủ 

và các Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Cục Công 

nghệ thông 

tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục II.4.g Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 



22 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

internet của Bộ Tư pháp giai đoạn 2020-2024 

80.  

Tiếp tục đảm bảo chất lượng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng pháp 

luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công tác quản lý hệ thống 

pháp luật của cơ quan nhà nước 

Cả năm 

Cục Công 

nghệ thông 

tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.3, II.3.a, II.4.g 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

81.  
Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng và khai thác tối đa lợi ích của 

văn bản điện tử, chữ ký số 
Cả năm 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Cục Công 

nghệ thông 

tin 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo    

Mục II.4.g Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

82.  

Tập trung nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tư pháp 

cung cấp lên mức độ 3, 4 (phấn đấu hoàn thành trong năm 2021) 

và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ 

Cả năm 

- Các đơn vị 

trực tiếp cung 

cấp dịch vụ 

công 

- Văn phòng 

Bộ 

- Cục Công 

nghệ thông 

tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan  

Quyết định, 

Báo cáo, 

Công văn, 

Hội 

nghị/Tọa 

đàm/ Hội 

thảo 

Mục I.4, II.4.g Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

83.  
Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ, Ngành phát động, thúc 

đẩy sự lan tỏa các phong trào thi đua 
Cả năm 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Vụ Thi đua – 

Khen thưởng 

Quyết định, 

Báo cáo, 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 



23 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

Công văn 

84.  

Tiếp tục ban hành sớm các tiêu chí thi đua, xếp hạng các Sở Tư 

pháp, Cục THADS, bảo đảm thống nhất, phù hợp với triển khai 

công việc chuyên môn của Bộ, Ngành. Thực hiện giải pháp để 

triển khai hiệu quả Tiêu chí xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ 

Theo Kế 

hoạch 

riêng của 

Bộ 

Vụ Thi đua – 

Khen thưởng 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tư pháp 

Mục I.3, II.3.a Nghị 

quyết số 01/NQ-CP 

85.  
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 

Theo chỉ 

đạo chung 

của Chính 

Phủ 

Văn phòng 

Bộ  

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tư pháp 

Mục I.4 Nghị quyết 

số 01/NQ-CP 

86.  

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hàng quý, 6 

tháng và 01 năm) 

Theo quy 

định tại 

Nghị 

quyết số 

01/NQ-CP 

Các đơn vị 

thuộc Bộ  

Văn phòng 

Bộ  
Báo cáo 

Mục III.1.đ, III.1.e 

Nghị quyết số 

01/NQ-CP 

87.  

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả và 

các đề xuất, giải pháp, kiến nghị thực hiện nâng hạng chỉ số Giải 

quyết tranh cấp hợp đồng (A9), chỉ số Giải quyết phá sản doanh 

nghiệp (A10); chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) và Báo cáo 

chung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 

Theo quy 

định tại 

Nghị 

quyết số 

01/NQ-CP 

Vụ Pháp luật 

dân sự - kinh 

tế (chỉ số A9, 

A10); Cục 

Quản lý xử lý 

vi phạm hành 

chính và 

TDTHPL 

(B1); Văn 

phòng Bộ 

(Báo cáo 

Các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan 

Báo cáo 
Mục IV.2 Nghị 

quyết số 02/NQ-CP 
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STT Nội dung công việc 
Thời hạn  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Sản phẩm 

chủ yếu 

Căn cứ 

xác định 

nhiệm vụ 

chung về 

Nghị quyết) 

    

B. NHIỆM VỤ DO TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; SỞ TƢ PHÁP CÁC 

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG THAM MƢU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

1.  

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực 

hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về 

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

2.  

Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Chỉ 

thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

3.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định VBQPPL; 

chú trọng tính dự báo, tính khả thi của chính sách, quy định để pháp 

luật thực sự đi vào cuộc sống 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

4.  

Thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2021, hạn chế việc đề nghị bổ sung, lùi thời hạn trình, rút dự án 

ra khỏi Chương trình; chú trọng đánh giá tác động của chính sách 

trong các đề nghị xây dựng. Tập trung xây dựng, trình ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành; xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập 

thể trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết (theo 

Cả năm Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 

17/11/2020) 

5.  

Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 

Trong đó, tập trung theo sát thực tế ban hành văn bản của các cơ 

quan, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp, rộng rãi đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, môi 

trường đầu tư, kinh doanh; văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, 

không phù hợp được dư luận xã hội quan tâm để thực hiện công 

tác kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh 

hiệu quả xử lý văn bản trái pháp luật; báo cáo, kiến nghị cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp cần thiết 

liên quan đến văn bản trái pháp luật (kể cả xử lý văn bản và xử lý 

trách nhiệm tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành) 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

6.  

Thực hiện thường xuyên công tác rà soát VBQPPL thuộc trách 

nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương 

Tham mưu xử lý các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng 

chéo, không còn phù hợp đã được phát hiện qua đợt rà soát năm 

2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác hợp nhất VBQPPL 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

7.  
Thực hiện pháp điển các đề mục của Bộ Pháp điển bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, lộ trình đề ra trong năm 2021 

Theo Kế 

hoạch của 

Chính phủ 

Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

8.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể và ưu tiên nguồn lực tổ chức thực 

hiện tốt Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

9.  

Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng 

mạnh về cơ sở, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật 

mới được ban hành và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chú trọng công tác 

PBGDPL trong nhà trường 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

10.  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành; Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của 

Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và 

thống kê hộ tịch; tập trung triển khai việc thực hiện Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

11.  

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

12.  

Tiếp tục việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-

CP ngày 05/03/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi 

con nuôi, trong đó, chú trọng việc rà soát các cơ sở nuôi dưỡng 

và trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế trên địa bàn để có cơ 

sở dữ liệu chung về trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

13.  

Ưu tiên thực hiện cấp phiếu LLTP trực tuyến, qua dịch vụ bưu 

chính công ích để tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế thấp 

nhất tình trạng chậm cấp phiếu. Chú trọng công tác truyền thông 

và các thực hiện các biện pháp khác để giảm tình trạng lạm dụng 

yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

14.  
Tiếp tục thi hành hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp 
Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường và trong 

phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ việc đã 

thụ lý trong năm 2020 

15.  

Triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các văn bản mới 

được ban hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của 

Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị 

số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá 

tài sản 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

16.  

Chú trọng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, 

chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử 

lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, 

hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý 

nhạy cảm, phức tạp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản và thừa 

phát lại) 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

17.  

Tiếp tục chú trọng TGPL đối với các vụ việc tham gia tố tụng 

gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL. Chú trọng lồng ghép 

TGPL trong các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và các 

Chương trình bảo đảm công bằng xã hội khác; hướng dẫn, theo 

dõi việc thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông 

về TGPL 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

18.  

Các Bộ, ngành tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành 

"chùm" nghị định về xử lý, xử phạt VPHC để phù hợp với Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và tình hình 

thực tế hiện nay 

Cả năm Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ 

19.  
Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về XLVPHC; 

tăng cường quản lý nhà nước, chú trọng hoạt động tập huấn, 

hướng dẫn, kiểm tra trong công tác này 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

20.  

Tiếp tục triển khai hiệu quả “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 

2022; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

21.  
Tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì 

thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1), chỉ số Cải thiện 

chất lượng các quy định của pháp luật 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

22.  

Chủ động hơn trong việc phòng ngừa, giải quyết các tranh 

chấp, khiếu kiện trong đầu tư quốc tế. Tăng cường cung cấp 

thông tin, phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ việc 

tranh chấp đầu tư 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

23.  
Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư liên 

tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 
Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

24.  

Rà soát, tổng kết tình hình thực hiện và đề xuất hoàn thiện quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cán 

bộ, công chức làm công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Theo Kế 

hoạch riêng 

của Bộ 

- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

25.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực 

thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

toàn Ngành, nhất là cán bộ tư pháp cơ sở 

26.  
Nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, bảo đảm tính chính xác 

của số liệu; tiếp tục triển khai hiệu quả Phần mềm thống kê 

Ngành Tư pháp 

Cả năm 
- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

27.  

Thực hiện hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; 

THADS; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

28.  

Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công trác 

thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, 

chứng thực. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân gửi tới các Sở Tư pháp 

Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

29.  
Tập trung nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến do ngành Tư 

pháp cung cấp lên mức độ 3, 4 
Cả năm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

30.  
Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua do Bộ, 

Ngành phát động, thúc đẩy sự lan tỏa các phong trào thi đua 
Cả năm 

- Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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