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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

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

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

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm 

của Ngành Tư pháp;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bình xét các sự kiện nổi bật hàng 

năm của Ngành Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành 

Tư pháp như sau: 

1. Bộ, ngành Tư pháp tham gia tích cực, trách nhiệm vào quá trình xây 

dựng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" 

Ngày 9/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 

số 27-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam trong giai đoạn mới”). Nghị quyết đề cập một cách toàn diện, đầy đủ các nội 

dung chính của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đang và sẽ tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện trong thời gian tới; tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho 

công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của ngành Tư pháp.  

Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực, chủ 

động, tham gia trách nhiệm trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn các nội 

dung, lĩnh vực quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các 

cơ quan Tư pháp và của Bộ, Ngành; góp ý trực tiếp nhiều nội dung. Nhiều ý kiến 

của Bộ, ngành Tư pháp đã được nghiên cứu tiếp thu, thể hiện tại Nghị quyết. 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật được đặc biệt chú 

trọng, Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật tăng 10 bậc  

Năm 2022, ngành Tư pháp đã tập trung tham mưu thể chế hoá, cụ thể hóa, 

đầy đủ, kịp thời, chính xác nhiều định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội 
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XIII của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến 

công tác pháp luật, tư pháp; tích cực tham gia xây dựng các văn bản của Đảng 

về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực. Bộ Tư pháp và tổ chức 

pháp chế các bộ, ngành đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội 

thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh 

tế; tham gia trách nhiệm, chủ động vào việc xây dựng Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hoàn thiện các Nghị định về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, bảo đảm tính thống nhất, 

không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.  

Bên cạnh đó, chất lượng các quy định pháp luật cũng ngày càng được cải 

thiện. Theo kết quả đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Chỉ số 

cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật của Việt Nam năm 2022 tăng 10 

bậc từ vị trí thứ 93 lên vị trí thứ 83/132 Quốc gia được đánh giá. 

3. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Đề án lớn về phổ 

biến, giáo dục pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 

2022 được tổ chức hiệu quả, thiết thực 

Năm 2022, Bộ Tư pháp đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban 

hành các Quyết định phê duyệt nhiều Đề án lớn về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trong đó, Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” 

được xác định là một trong những “cú hích” quan trọng để hoạt động truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội được thực hiện từ sớm, từ xa, góp 

phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý 

thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Năm 2022 cũng là năm thứ 10 cả nước tổ chức các sự kiện hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam. Bộ Tư pháp cùng với các bộ, ngành, địa phương đã 

tham mưu tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, lan toả 

tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Lễ 

hưởng ứng Ngày Pháp luật được coi là điểm nhấn quan trọng nhằm đánh giá, 

nhìn nhận lại chặng đường 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật và định 

hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, định hướng triển khai 

công tác pháp luật nói chung, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng 

trong thời gian tới. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp tinh 

thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và 

văn hoá trong xã hội.  
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4. Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch 

Covid-19, hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao 

Năm 2022, công tác Thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục đối mặt nhiều 

khó khăn, thách thức của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là những hậu quả 

nặng nề do đại dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp 

thời, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư 

pháp; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự 

phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan và với sự nỗ lực, 

quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn 

thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Thể chế về 

THADS tiếp tục được hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần 

giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thu 

hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, thi hành 

án tín dụng ngân hàng và theo dõi thi hành án hành chính. Kết quả thi hành xong 

về tiền đạt trên 75.240 tỷ đồng, tăng trên 28.156 tỷ đồng so với năm 2021 (trong 

đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt 

gần 16.000 tỷ đồng, tăng trên 12.000 tỷ đồng so với năm 2021). 

5. Hợp tác quốc tề về pháp luật và tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp 

tiếp tục tạo cơ hội hợp tác toàn diện với các đối tác lớn, góp phần giải quyết 

nhiều vấn đề quan trọng cho đất nước 

Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp 

trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác 

truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan 

trọng. Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn pháp luật ASEAN với 

chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện tương trợ tư pháp về các vấn đề 

dân sự và thương mại trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” đã 

khẳng định sự tham gia tích cực của Việt Nam vào Hội nghị La Hay, đồng thời 

thực hiện mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý, vì 

một cộng đồng “gắn kết chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội 

và mở rộng hợp tác với bên ngoài” của ASEAN. 

Trong năm 2022, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp với Lào ngày càng 

sâu sắc với điểm nhấn là Lễ Kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư 

pháp Việt Nam-Lào kết hợp Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới 

mở rộng lần thứ 5, tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư 

pháp Lào. Bộ Tư pháp đã tham mưu ký 02 Bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, 

ký trên 10 văn kiện hợp tác cấp Bộ, trong đó có Ý định thư về dự án hỗ trợ Bộ 

Tư pháp Cuba; Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Tư pháp Trung Quốc nhân chuyến 

thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tham mưu, ký Hiệp định tương trợ tư 

pháp trong lĩnh vực dân sự cấp nhà nước với Thái Lan; ký Chương trình hợp tác 

03 năm với Bộ Tư pháp Đức; đàm phán thành công và khởi động 02 dự án mới 

với Ngân hàng thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.  
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6. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng 

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

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

"Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các 

chức danh tư pháp” 

Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 

1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại 

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

trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Quyết định số 1155/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm 

lớn đào tạo các chức danh tư pháp". 

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Đề án đã cho thấy sự quan tâm 

đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, 

nhất là nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế của đất nước ta trong bối cảnh mới hiện nay. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai 

trò dẫn đầu của Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước; vị trí, vai trò của 

Học viện Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, 

cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam.  

7. Thể chế trong công tác xây dựng Ngành có bước hoàn thiện quan 

trọng, tạo cơ sở tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan tư pháp các cấp 

Thể chế trong công tác xây dựng Ngành có bước hoàn thiện quan trọng 

với việc ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức 

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

xây dựng và ban hành trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy 

theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cùng với công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp đã thực hiện sắp xếp, 

tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Tổng cục, Cục; giữ nguyên mô hình tổ 

chức đối với 19 đơn vị và chuyển đổi mô hình một số đơn vị nhằm tiếp đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền, chuyên môn hóa, chuyên sâu các lĩnh vực quản lý 

của Bộ, ngành.  

8. Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ 

Theo công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vào 

ngày 25/5/2022, Chỉ số CCHC của Bộ Tư pháp đạt 91.90/100 điểm - xếp thứ 
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01/17 bộ, là năm thứ tư liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm ba Bộ dẫn đầu về Chỉ 

số CCHC cấp bộ. Kết quả đó đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tư 

pháp trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ 

trong thực hiện cải cách thể chế, đồng thời, cũng thể hiện sự ghi nhận những nỗ 

lực cải cách của Bộ Tư pháp, nhất là trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục 

hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, hiện đại hóa hành chính, nhằm tạo 

thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. 

9. Lần đầu có chức danh Trợ giúp viên pháp lý hạng I và người thực 

hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân trong toàn quốc  

Ngày 05/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 

05/2022/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh 

nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. Trong đó, lần đầu có chức danh trợ 

giúp viên pháp lý hạng I được ghi nhận trong một văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều này khẳng định vị trí, vai trò, tính chuyên nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý 

trong hệ thống chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trước đó, ngày 18/5/2022, Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa 

án nhân dân tối cao được ký kết. Theo đó, người thực hiện TGPL trực tại tòa án 

để bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng 

cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý ở tất cả 

các địa phương trên toàn quốc, tránh việc người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý bị 

bỏ lỡ cơ hội được nhận dịch vụ pháp lý miễn phí trong tố tụng tư pháp.  

Việc công nhận chức danh Trợ giúp viên pháp lý hạng I và việc ký kết 

Chương trình phối hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 

giữa Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao có ý nghĩa to lớn đối với sự phát 

triển của công tác trợ giúp pháp lý, là những dấu ấn quan trọng trong năm kỷ 

niệm 25 năm hình thành và phát triển của hoạt động trợ giúp pháp lý.  

10. Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật được tổ chức thành công góp 

phần nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi 

và phát triển sau đại dịch Covid 19 

Ngày 20/12/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Diễn đàn kinh 

doanh và pháp luật năm 2022 với chủ đề "Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp 

lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển", tạo được dấu ấn, sức lan tỏa  

tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn có sự tham dự, chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

sự tham gia của lãnh đạo một số ban, bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đại 

diện cho doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, các chuyên gia, nhà khoa học 

và đại diện các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. 

Tại 2 phiên thảo luận của Diễn đàn, các diễn giả đã thảo luận tập trung vào 

việc tiếp cận các gói hỗ trợ và quản trị rủi ro pháp lý; tháo gỡ vướng mắc và khơi 

thông nguồn lực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thông qua Diễn đàn, doanh 

nghiệp nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của thể chế, pháp luật 
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trong việc đảm bảo ổn định và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; 

đồng thời, xác định rõ hơn về vai trò của doanh nghiệp trong tham gia đóng góp ý 

kiến xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. 

Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 đã tạo “cầu nối” giúp nhà 

nước và doanh nghiệp "lắng nghe tiếng nói" của nhau; nhằm xác định, nhận diện 

một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, qua đó đề xuất nhiều kiến 

nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hiệu quả đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. 

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của 

Ngành Tư pháp, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng 

Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ 

trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các bộ, 

ngành; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Cục Công nghệ thông tin (để đăng Cổng TTĐT); 

- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng Báo); 

- Lưu: VT, VP (TT). 

BỘ TRƯỞNG 
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