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Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022; Hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022, trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp báo cáo như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 
 

 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2021 

Năm 2021, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng được tổ chức thành công. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi trong 

những tháng đầu năm, song vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu đến 

từ các đợt bùng phát với biến chủng mới của dịch Covid-19.  

Đối với Bộ Tư pháp, mặc dù đã có sự chủ động, tuy nhiên việc triển khai các 

nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành Tư pháp cũng chịu ảnh hưởng nhất định bởi đại 

dịch Covid-19, nhất là đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp 

(hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, đào tạo, bồi dưỡng) và các 

hoạt động bổ trợ (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, thanh tra).  

Trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển KTXH của Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ và địa phương; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 

45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ 

sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; phương châm 

“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển” 
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của Chính phủ, công tác của Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả nổi 

bật, chung tay, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KTXH của cả nước. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20211 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về 

phát triển KTXH năm 2021 

1.1. Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Ban cán sự đảng, 

Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến và chỉ đạo, 

hướng dẫn, triển khai các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như: 

Đảng ủy Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội; Công văn chỉ đạo, hướng dẫn 

việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng Bộ; tổ chức Hội nghị trực 

tuyến học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị 

trực tuyến kết nối với Hội nghị của Đảng ủy Khối quán triệt, phổ biến và triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối cho đội ngũ cán bộ chủ 

chốt của Bộ và các cấp ủy trực thuộc; ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng... 

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đã kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo, ban 

hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết như: Chương 

trình hành động của Ban cán sự đảng, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

1.2. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát 

triển KTXH năm 2021  

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về 

Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 

Kế hoạch phát triển KTXH 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 Tư pháp đã kịp thời ban hành Chương trình hành 

động của ngành Tư pháp thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên với 12 nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển KTXH làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị 

                                           
1 Số liệu ước tính 06 tháng đầu năm 2021.   
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trong toàn Ngành triển khai thực hiện trong năm. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao để đạt các mục 

tiêu phát triển KTXH năm 2021 

2.1. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

2.1.1. Việc tham gia Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch Covid-

19, từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư pháp đã tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào 

hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 thông qua 

việc tham mưu xây dựng, cung cấp ý kiến pháp lý đối với các văn bản, vấn đề liên 

quan đến phòng, chống dịch Covid-19, như: (i) Tham mưu xây dựng Dự thảo 

Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc 

hội khóa XV2; (ii) Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin 

phòng Covid-19; (iii) Về việc thành lập Qũy vắc-xin phòng Covid-19; (iv) Dự 

thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế 

toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam; (v) 

Dự thảo Đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và bố 

trí, huy động nguồn lực để thực hiện; (vi) Về đề xuất bổ sung đối tượng ưu tiên 

tiêm vắc-xin Covid-19 theo đề xuất của Bộ Ngoại giao; (vii) Vấn đề quản lý, sử 

dụng hệ thống camera để giám sát tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19; (viii) Về vấn đề thành lập Nhóm công tác liên ngành để trao đổi, 

nghiên cứu và tham mưu về các biện pháp mở cửa kinh tế, trong đó có nội dung 

liên quan đến “hộ chiếu vắc-xin” và các nhiệm vụ được giao khác. 

2.1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, thực hiện các 

Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị, Công điện của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đã kịp 

thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan THADS các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Bộ Tư pháp đã cập nhật, ban hành Kịch bản ứng phó với các cấp độ của 

dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn chú trọng việc rà soát, hướng dẫn kịp thời các 

địa phương về công tác chuyên môn trong bối cảnh thực hiện giãn cách theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm các hoạt động hành chính tư 

pháp, bổ trợ tư pháp phục vụ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp không bị gián 

                                           
2 Ngày 06/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội khóa XV. Đây là Nghị quyết quan trọng xác định những giải pháp cấp bách (về áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác y tế, bảo đảm an ninh, trật tự, sản xuất, cung ứng, 

lưu thông, vận chuyển hàng hóa, các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, thông tin, truyền thông 

và ứng dụng công nghệ thông tin, kinh phí tổ chức và nhân lực) và các cơ chế, chính sách đặc thù để 

ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 
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đoạn3. Nhờ việc triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp trên, trong thời gian 

qua, việc thực hiện các nhiệm vụ KTXH của Bộ Tư pháp về cơ bản được thực 

hiện theo đúng kế hoạch. 

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp  

2.2.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật (VBQPPL), góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi 

trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh  

a) Công tác xây dựng pháp luật 

- Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được toàn Ngành coi là 

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, các 

nghị quyết của Quốc hội, sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ 

chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Bộ Tư pháp đã tập trung, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc lập 

đề nghị, trình Chính phủ thông qua để trình Quốc hội đề nghị Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình năm 2021; phối hợp chặt 

chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các bộ, 

ngành thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, trình ban 

hành các văn bản quy định chi tiết. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, hiện Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ gấp rút 

chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự để tháo gỡ khó khăn cho đầu 

tư, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để đưa vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh.  

Sáu tháng đầu năm, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành 

theo thẩm quyền 357 VBQPPL (giảm 55 văn bản so với cùng kỳ 2020); các địa phương 

ban hành 1.300 VBQPPL cấp tỉnh tương đương cùng kỳ năm 2020), 545 VBQPPL 

cấp huyện tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020) và 870 VBQPPL cấp xã (giảm 27% 

so với cùng kỳ năm 2020). 

- Công tác thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL 

tiếp tục được chú trọng, nâng cao về chất lượng; thời gian thẩm định được bảo đảm 

theo quy định; nhiều văn bản được rút ngắn nhiều so với quy định nhằm phục vụ yêu 

cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các báo cáo thẩm định 

của Bộ, ngành Tư pháp được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành VBQPPL 

coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. Đặc biệt, Bộ Tư pháp 

                                           
3 Như: đã ban hành Công văn số 346/BTP-BTTP ngày 04/02/2021 đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19... 
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đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu góp ý, thẩm định có chất lượng đối với các chính 

sách, quy định để ứng phó với đại dịch Covid-19.  

Sáu tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 08 đề nghị xây dựng 

văn bản và 60 dự án, dự thảo VBQPPL; thẩm định 85 thủ tục hành chính tại 19 

đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL. Tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan 

ngang bộ thẩm định 320 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 108 đề nghị xây dựng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 1.735 dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp 

thẩm định 593 dự thảo VBQPP . 

b) Công tác pháp luật quốc tế 

Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đại diện pháp 

lý cho Chính phủ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế trên cơ sở Quyết định số 

14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh 

trong hội nhập quốc tế; đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước, thỏa thuận, cam kết 

quốc tế; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham gia Phiên họp Ủy ban Hội tụ 

chính sách theo Chương trình 25 Hiệp định CPTTP qua hình thức trực tuyến, đồng 

thời phối hợp Bộ Công thương hoàn thiện các văn bản và tham gia Phiên họp Hội 

đồng CPTTP; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1252/QĐ-TTg 

ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sáu tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã thẩm định 11 điều ước quốc tế (giảm 07 

văn bản so với cùng kỳ năm 2020); góp ý 108 điều ước quốc tế, thoả thuận quốc 

tế (tăng 15 văn bản so với cùng kỳ năm 2020). Đã tiếp nhận, chuyển giao và trả 

kết quả 3.465 yêu cầu uỷ thác tư pháp; cấp 06 ý kiến pháp lý cho các hiệp định 

vay nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực tham gia đàm phán các hiệp định 

thương mại tự do song phương và đa phương; tiếp tục rà soát, đánh giá tác động 

đối với hệ thống pháp luật Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam - Liên minh Châu âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa 

Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA)... 

c) Công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật 

- Công tác kiểm tra VBQPPL được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp 

phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp 

luật, tạo cơ sở đảm bảo thi hành hiệu quả pháp luật. Công tác xử lý văn bản trái 

pháp luật được thực hiện quyết liệt thông qua việc đôn đốc, kiến nghị xử lý kịp 

thời; nhiều văn bản trái pháp luật được xử lý dứt điểm, nhận được sự đồng tình, 

ủng hộ của xã hội, người dân; qua đó hạn chế được tác động tiêu cực đến xã hội, 

nhất là các văn bản có quy định gây trở ngại, bất lợi cho việc thực hiện quyền, lợi 

ích hợp pháp của người dân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

trong xây dựng, thực thi pháp luật.  

Sáu tháng đầu năm 2021, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền 



6 

 

4.561 VBQPPL; qua kiểm tra, bước đầu phát hiện một số văn bản trái nội dung, thẩm 

quyền và bước đầu đã được xử lý. Trong đó, riêng tại Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo 

thẩm quyền 1.126 văn bản; tương đương với 6 tháng đầu năm 2020 (gồm 91 văn bản 

của các bộ, cơ quan ngang bộ; 1.035 văn bản của địa phương). 

- Trong công tác rà soát VBQPPL, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tập trung 

nguồn lực tiếp tục thực hiện rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

các bộ, cơ quan ngang bộ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

trong năm 2020 và Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành trong năm 20214, chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 

về rà soát VBQPPL5.  

Trong sáu tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 

tập trung rà soát VBQPPL để đề xuất Danh mục văn bản cần sửa đổi, nhằm khắc 

phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở sự phát triển6. Trên tinh thần thực 

sự tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Bộ Tư pháp đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp 

cùng các bộ, ngành đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 889/QĐ-

TTg ngày 07/6/2021 ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới (gồm: 16 luật, 12 nghị định, 04 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ ban hành).  

Đặc biệt, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở những kết 

quả đạt được trong năm 20207, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

                                           
4 Theo các Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 

12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về Phiên 

họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 

và Công văn số 514/TTg-PL ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “Về rà soát, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh 

và đời sống xã hội”.  
5 Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL. Kế hoạch 

đã xác định năm 2021 tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm VBQPPL còn hiệu lực do 

cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, gồm: (i) Quy định pháp luật về đất đai; (ii) Tiếp tục rà soát, 

nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại 

dịch Covid-19; (iii) Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước 

tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iv) Quy định pháp luật về giáo 

dục, đào tạo không bao gồm giáo dục nghề nghiệp); (v) Quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định 

giá; quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp.   
6 Bộ Tư pháp có các Báo cáo: (i) Báo cáo số 92/BC-BTP ngày 28/5/2021 về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách 

tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; (ii) Báo cáo số 93/BC-BTP ngày 28/5/2021 

về chỉnh lý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới và tình hình tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 
7 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ (tại văn bản số 784/VPCP-KTTH ngày 25/3/2020 

của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ 

tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL khẩn trương rà soát, tổng hợp những quy định pháp luật cụ thể 

gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động 

của đại dịch đến nền kinh tế. Trên cơ sở rà soát, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 184/BC-BTP-m ngày 

14/4/2020 và Báo cáo số 299/BC-BTP-m ngày 09/6/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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phủ về “tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật 

trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19”, Bộ Tư pháp đã 

khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên 

quan về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và tổng hợp, đề xuất các nhóm nội dung dự kiến rà soát để báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã kịp thời tổng hợp, phân loại các phản ánh, kiến 

nghị theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ về các quy định 

gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp 

với thực tiễn trong các VBQPPL hiện hành8 và có văn bản chuyển các phản ánh, 

kiến nghị đó đến các bộ, cơ quan ngang bộ để nghiên cứu, báo cáo đúng thời hạn 

theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. 

- Công tác hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng quy định, góp phần tích cực trong việc xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giúp cho người dân, doanh nghiệp và các cơ 

quan dễ dàng hơn trong tiếp cận, áp dụng các quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp 

đã hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét thông qua kết quả pháp điển đối với 04 

chủ đề và 27 đề mục của Bộ pháp điển9; tổ chức thẩm định kết quả pháp điển 09 

đề mục10; cập nhật quy phạm pháp luật mới 04 đề mục11; kiểm tra kết quả pháp 

điển 02 đề mục12. 

2.2.2. Công tác tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật và PBGDPL 

a) Công tác tổ chức thi hành pháp luật 

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022; các 

nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 

11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; chủ động, bài bản hơn trong việc 

                                           
8 Kết quả tổng hợp bước đầu như sau: Tổng số văn bản được đề xuất, kiến nghị là 504 văn bản, 

bao gồm: 89 luật, 01 nghị quyết của Quốc hội, 01 pháp lệnh, 03 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, 206 nghị định, 23 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 181 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ ban hành Trong đó nhiều kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số luật như: Luật Đất đai, 

Luật Công chứng, Luật Khoáng sản, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Xây dựng…   
9 Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh 

hiệu vinh dự của Nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục. 
10 Gồm các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các 

tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Thư viện; Khí tượng thủy văn; 

Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Giáo dục; Năng lượng 

nguyên tử.   
11 Gồm các đề mục: Giám định tư pháp; Ban hành VBQPPL; Nuôi con nuôi; Thi hành án dân sự. 
12 Gồm các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm và Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ.   
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tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết do Quốc hội mới ban hành, trong 

đó tập trung vào việc ban hành/tham mưu ban hành và thực hiện kế hoạch triển 

khai; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn những nội dung cơ bản của luật; tập 

trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Việc tổ chức 

thi hành pháp luật bài bản cùng với việc ban hành tương đối kịp thời các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã góp phần làm cho các văn bản luật, pháp 

lệnh, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào thực tiễn, có hiệu lực thi hành trong 

cuộc sống. 

Sáu tháng đầu năm, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành/trình ban hành 

được 43 văn bản (29 nghị định, 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 10 

thông tư) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. 

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tiếp tục được quan 

tâm, hoàn thiện13. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung vào việc tổ chức theo 

dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 là: quản 

lý, sử dụng đất đai, rừng; bảo vệ môi trường; phòng cháy và chữa cháy theo Quyết 

định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật14 để gửi các Bộ, ngành, địa phương nghiên 

cứu, tham khảo, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành, 

địa phương mình, qua đó, kịp thời phản ứng chính sách, pháp luật đối với những 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là với những vấn đề liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Bộ 

Tư pháp tiếp tục chủ trì thực hiện các giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ 

hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1); có văn bản gửi các bộ, ngành, địa 

phương về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng 

Chỉ số B1 năm 2021; tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất các khuyến nghị khả thi từ các lĩnh vực khác nhau nhằm 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện điểm số, nâng 

cao thứ hạng Chỉ số B1 của Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã quan 

tâm chỉ đạo và triển khai các hoạt động nhằm cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp 

hạng Chỉ số B1 năm 2021. 

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

Công tác PBGDPL tiếp tục có nhiều chuyển biến, ngày càng đi vào chiều 

                                           
13 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP. 
14 Có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và 

chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy 

và chữa cháy 
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sâu, thực chất hơn. Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL với nhiều nội dung mới 

quan trọng (theo đó, lần đầu tiên có Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp PBGDPL Trung ương), tạo cơ sở đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của thiết chế này trong thời gian tới. 

Toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Luật PBGDPL và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chương trình PBGDP giai đoạn 2017-2021 và các kế 

hoạch, đề án PBGDPL khác15. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương tăng cường công tác PBGDPL, nhất là pháp luật về phòng, chống dịch 

bệnh và về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó góp phần vào thành công chung của đợt bầu cử. 

Các mô hình mới, cách làm mới hiệu quả về PBGDP, nhất là đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin gắn với định hướng chuyển đổi trong công tác này tiếp tục 

được các bộ, ngành, địa phương chú trọng triển khai dưới nhiều hoạt động phong 

phú, phát huy được hiệu quả trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-1916. 

Sáu tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 465.655 cuộc tuyên 

truyền pháp luật tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020) cho gần 30,8 triệu lượt người; 

phát miễn phí gần 38 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDP tăng hơn 9,2%).  

2.2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thi hành 

pháp luật đối với một số lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp trong bối cảnh 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp  

a) Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

                                           
15 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDP Trung ương năm 2021; Đề án tăng cường 

công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 

2021; Đề án tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021... 
16 Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, đã thu hút 

3.800.000 lượt truy cập vào Website của Cuộc thi; thu hút 801.678 lượt dự thi của 643.688 người tham 

gia dự thi, trong đó có 74,2% người dự thi sử dụng giao diện Cuộc thi trên điện thoại di động, 25,2% sử 

dụng máy tính bảng, 0,6% sử dụng máy tính để bàn. 

Các cơ quan, địa phương (như: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tư 

pháp; thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh…) đã 

tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến; mở/duy trì chuyên mục 

pháp luật trên Báo điện tử (như: Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Tư 

pháp…); tiếp tục xây dựng, duy trì Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL (hiện có 07 bộ, ngành, gồm: 

Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Thông tin và Truyền thông và và 37 địa phương, gồm: An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình 

Định, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long 

An, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, 

Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Nam đã và đang vận hành).  
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- Trong công tác thi hành án dân sự, những kết quả đạt được đã góp phần 

vào việc phát triển KTXH của đất nước, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định xã hội. 

Với việc trực tiếp giải phóng những nguồn lực kinh tế “mất giá trị tạm thời” do bị 

kê biên, phong tỏa, “đóng băng” trong các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương 

mại, việc thu hồi được những tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình 

sự về tham nhũng kinh tế có giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng đã góp phần 

lành mạnh hóa nền kinh tế, khơi thông dòng chảy tài chính phục vụ phát triển kinh 

tế, củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp đối với công tác thực thi pháp 

luật, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế. Thể hiện ở những kết quả cụ thể sau đây: 

+ Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng 

Trung ương Đảng và các bộ, ngành có liên quan trình Ban Bí thư Trung ương 

Đảng ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu 

hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh 

tế; đồng thời có văn bản gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các Ban Đảng, Ban cán sự 

đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc khai Chỉ thị. 

+ Việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm 

đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, 

ngân hàng tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, với nhiều giải pháp 

phù hợp, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Công tác phối 

hợp với các ngành Nội chính, Tòa án, Kiểm sát, Công an, Ngân hàng, Bảo hiểm 

xã hội trong hoạt động THADS tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp 

phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án. 

Ban chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục được rà soát, kiện toàn, kịp thời giải quyết 

nhiều vụ việc phức tạp. 

+ Kết quả THADS 10 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến hết tháng 

7/2021): 

Về việc: Tổng số phải thi hành 796.937 việc, trong đó số có điều kiện thi 

hành là 620.688 việc. Đã thi hành xong là 411.026 việc, giảm 14.833 việc so với 

cùng kỳ năm 2020 (đạt tỉ lệ 66,22%%, tăng 0,28 % so với cùng kỳ năm 2020). 

Một số địa phương đạt kết quả cao về việc (như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, 

Lào Cai, Điện Biên).  

Về tiền: Tổng số phải thi hành là hơn 286.696  tỷ đồng, trong đó, số có điều 

kiện thi hành là hơn 153.143 tỷ. Đã thi hành xong trên 38.667 tỷ đồng, giảm hơn 

2.886 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (đạt tỉ lệ 25,25 %, giảm 0,75% so với 

cùng kỳ năm 2020). Một số địa phương đạt kết quả cao về tiền (như: Quảng Nam, 

Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Bình Dương). 

- Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục đi vào nề nếp; công tác 

kiểm tra liên ngành về thi hành án hành chính tại các địa phương có số lượng bản 

án, quyết định của Tòa án hành chính phải thi hành lớn tiếp tục được quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện đã tác động không nhỏ đến nhận thức và trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan hành chính trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung 
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ương đến địa phương. 

Tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 

889 (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 467 bản án), tăng 173 bản án so với cùng 

kỳ17. Tòa án đã ra 314 quyết định buộc THAHC. Kết quả: Đã thi hành xong 

384/889 bản án, quyết định, tăng 140 bản án, quyết định so với cùng kỳ18; đang 

tiếp tục thi hành 505 bản án, quyết định. 

b) Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn 

pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng 

tài thương mại, hòa giải thương mại và quản tài viên)  

Quản lý nhà nước trong các hoạt động luật sư, công chứng, giám định tư 

pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài 

sản… được chú trọng thực hiện19; thể chế pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp 

tiếp tục được chú trọng hoàn thiện20. Quy trình, thủ tục hành chính, nhất là các 

thủ tục cấp phép trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được tập trung rà soát, 

chuẩn hoá, đơn giản hoá thủ tục và loại bỏ những thủ tục không còn đáp ứng các 

yếu tố cấu thành thủ tục hành chính. Một số kết quả nổi bật cụ thể là: 

- Trong công tác quản lý hoạt động luật sư, để tiếp tục triển khai Luật sửa 

đổi một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kết 

luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Bộ Tư pháp đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư, xác minh hồ sơ đề nghị 

cấp Chứng nhận hành nghề luật sư và xác minh giải quyết một số hồ sơ phức tạp, 

đơn thư khiếu nại liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư, tập sự hành nghề 

luật sư; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn luật sư Việt Nam, UBND thành phố Hà 

Nội hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hà 

Nội; tiếp tục chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội luật sư toàn quốc lần 

thứ ba.  

                                           
17 10 tháng  năm 2020, số bản án phải thi hành là 716 bản án, quyết định của Tòa án. 
18 10 tháng  năm 2020, số bản án đã thi hành xong là 244 bản án, quyết định của Tòa án. 

19 Sáu tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 368 trường hợp; 

cấp, gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho 11 luật sư nước ngoài; cấp giấy phép thành lập cho 

02 chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; thay đổi nội dung Giấy phép thành lập cho 11 chi 

nhánh, công ty; công nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài cho 01 trường hợp; bổ nhiệm 

công chứng viên đối với 42 trường hợp; cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với 61 trường hợp; 

cấp Giấy phép thành lập cho 02 trung tâm trọng tài thương mại; bổ nhiệm thừa phát lại cho 44 trường 

hợp. Tất cả các quyết định cấp phép đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư 

pháp để cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể tiếp cận. 
20 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 thay thế 

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công 

chứng; Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông 

tư số 02/2015/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. 
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Tại các địa phương, 6 tháng đầu năm các luật sư đã tham gia 40.994 việc, 

đạt doanh thu hơn 1.410 tỷ đồng. Sự tham gia của luật sư trong quá trình tố tụng 

đã có tác động trực tiếp đến chất lượng xét xử của Tòa án, đặc biệt là hoạt động 

tranh tụng tại phiên tòa, làm tăng thêm tính dân chủ, công bằng tại các phiên toà, 

giảm thiểu các vụ án oan, sai. 

- Trong công tác quản lý hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính 

phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; tổng kết 05 năm thi hành Luật 

Công chứng năm 2014 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, nhận diện những 

vướng mắc, hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật; ban hành Kế 

hoạch và tổ chức tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần 

thứ tư. Hoạt động công chứng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 

an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, đồng thời công tác xã hội hóa hoạt 

động công chứng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế và ngân sách nhà 

nước, tăng nguồn thu ngân sách của các địa phương, giải quyết công việc cho 

nhiều người lao động, đáp ứng nhu cầu của người dân.  

Sáu tháng đầu năm, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công 

chứng được 4.210.547 hợp đồng, giao dịch, đóng góp cho ngân sách nhà nước 

hoặc nộp thuế gần 176 tỷ đồng. 

- Trong công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện 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; chỉ đạo, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 

địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, cũng như 

hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định 

của Luật. Từng bước vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu 

giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo tính công 

khai minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Hoạt động của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản tại nhiều địa phương tiếp tục góp phần bảo đảm quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Nhà nước, phòng tránh lãng phí, thất thoát 

tài sản công. 

- Công tác quản lý hoạt đông giám định tư pháp, thừa phát lại tiếp tục được 

triển khai thực hiện theo đúng quy định; trong đó, đã tập trung hướng dẫn tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động của quản lý của các lĩnh vực 

công tác có liên quan. 

c) Công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

- Trong công tác trợ giúp pháp lý (TGPL): Thế chế trong công tác trợ giúp 

pháp lý tiếp tục được hoàn thiện21. Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thi hành 

                                           
21 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 hướng dẫn cách tính 

thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 03/2021/TT-BTP 
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Luật TGPL năm 2017, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; tiếp 

tục theo dõi, đôn đốc, giám sát chất lượng, số vụ việc TGPL của các Trung tâm 

TGPL nhà nước trong toàn quốc thông qua Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động 

TGPL; chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện 

công tác TGPL; hoàn thành kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp viên pháp lý 

năm 2020; tăng cường truyền thông trong lĩnh vực TGPL22. 

Hiện nay, đội ngũ người thực hiện TGPL trong cả nước là 1.217 công chức, 

viên chức, người lao động, trong đó có 660 Trợ giúp viên pháp lý; có 40 tổ chức ký 

hợp đồng thực hiện TGPL23; 193 tổ chức đăng ký tham gia TGPL24; 663 Luật sư ký 

hợp đồng thực hiện TGPL. Sáu tháng đầu năm, cả nước đã tiếp nhận, thực hiện 

25.714 vụ việc TGPL, trong đó số vụ việc tham gia tố tụng là 22.837 vụ việc (chiếm 

gần 88,81% tổng số vụ việc, tăng hơn 30,2% so với cùng kỳ năm 2020). 

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được các bộ, ngành, địa phương 

quan tâm triển khai, nhất là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp ở 

các địa bàn khó khăn.  

Để thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; ban hành 

Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình và tổ chức thực 

hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đang tiếp tục triển khai Đề án hoàn thiện pháp luật 

về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức hòa giải thương 

mại, trọng tài thương mại; thực hiện duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho người 

dân, doanh nghiệp thông qua các diễn đàn đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp... 

- Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật: Bộ Tư pháp và các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện Luật Hòa 

giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án "Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 

các nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn địa phương 

                                           
ngày 25/5/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 25/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, hướng dẫn tờ khai trong hoạt động trợ 

giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ 

trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 
22 Phối hợp với các Đài Truyền hình phát sóng các chương trình về TGPL: Phóng sự TGPL - công 

cụ bảo vệ các nhóm yếu thế trên kênh Truyền hình Quốc hội; phóng sự về TGPL trên chuyên mục Thời 

sự của Truyền hình Quốc hội; Phát sóng 02 phóng sự trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam gồm: 

(1) TGPL cho người chưa thành niên, (2) Phóng sự TGPL cho nạn nhân bị mua bán người; Phát sóng 

nội dung thông điệp TGPL trên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV…   
23 Gồm 31 tổ chức hành nghề luật sư, 09 tổ chức tư vấn pháp luật. 
24 Gồm 160 tổ chức hành nghề luật sư, 33 tổ chức tư vấn pháp luật. 
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thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ 

hòa giải viên.  

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước tiếp nhận 58.400 vụ việc hòa giải (giảm 

4,32% so với cùng kỳ năm 2020), trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt 78,6%, góp 

phần quan trọng trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ 

sở. Một số địa phương có tỷ lệ hoà giải thành rất cao25; nhiều địa phương có cách 

làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa bàn cơ sở26.  

Nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan 

tâm thực hiện. Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo cơ sở để thúc đẩy xây dựng môi trường pháp lý lành 

mạnh, tiến bộ tại cơ sở. Sở Tư pháp các địa phương đã chủ động tham mưu đưa 

nội dung, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn 

bản, kế hoạch công tác PBGDP năm 2021. Qua báo cáo của địa phương về công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, có 88,18% đơn vị cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; một số địa phương có 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nam). 

d) Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; bồi thường nhà 

nước và quản lý xử lý vi phạm hành chính  

- Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được thực hiện theo quy 

định của pháp luật trong các lĩnh vực này. Việc thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, gắn với 

thực hiện Luật Hộ tịch tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện Đề 

án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, toàn Ngành quan tâm đầu tư, xây 

dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử27. 

Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước 

ký quyết định cho phép 79 trường hợp được nhập quốc tịch, 2.787 trường hợp 

được thôi quốc tịch và 03 trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam; đã trả lời 

kết quả tra cứu quốc tịch Việt Nam đối với 1.520 trường hợp. Thực hiện Tiểu Đề 

                                           
25 Như: Long An - 92,7%; An Giang - 91%; Hậu Giang - 86,9%; Sơn La - 86%; Thanh Hóa - 

85%; Tiền Giang - 84,89%; Khánh Hòa - 83,89%; Hưng Yên - 83%, TP. Hồ Chí Minh - 81,84% 
26 Tỉnh Bắc Kạn có mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc; tỉnh Lạng Sơn thực hiện chỉ đạo điểm 

tại 44 đơn vị cấp xã với 88 tổ hòa giải tỷ lệ hòa giải thành toàn tỉnh (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 

2020); tỉnh Long An, cơ quan Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với cơ quan dân vận các cấp triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo"; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm... 
27 Đến nay, phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung ghi nhận có gần 18.400 công chức 

làm công tác hộ tịch tại hơn 10.603 UBND cấp xã, gần 705 Phòng Tư pháp cấp huyện và 62 Sở Tư pháp 

cấp tỉnh tham gia tác nghiệp hàng ngày; đã có hơn 17,5 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh (trong đó có hơn 

5,7 triệu trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân); gần 3,5 triệu hồ sơ đăng ký kết 

hôn; hơn 2,42 triệu hồ sơ đăng ký khai tử; hơn 5 triệu hồ sơ đăng ký các sự kiện hộ tịch khác. Tổng số 

thông tin công dân đã cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 17 triệu thông tin qua kết 

nối trực tuyến, góp phần đảm bảo chính xác, cập nhật đầy đủ thông tin của công dân, kết nối, chia sẻ dữ 

liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 
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án 2 “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân 

khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với 

các bộ, ngành và địa phương liên quan có Báo cáo trình Thủ tướng Chỉnh phủ về 

việc tổng kết triển khai thực hiện Tiểu Đề án. 

Sáu tháng đầu năm, trên toàn quốc đã chứng thực 46.738.769 bản sao tăng 

hơn 8,6%); thực hiện được 3.247.946 việc chứng thực chữ ký tăng hơn 18% so 

với cùng kỳ năm 2020) và 839.434 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Công tác nuôi con nuôi: việc theo dõi, quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi 

con nuôi được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng; tiếp tục thực hiện tốt Luật Nuôi con 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Quy chế số 721/QC-BTP-B ĐTBXH ngày 14/3/2016 giữa Bộ Tư pháp 

và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện kế hoạch tổng kết thi hành 

Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong 

lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, Bộ đang hoàn thiện Báo cáo đánh giá toàn quốc 

về thực hiện Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay. Các địa phương đã giải 

quyết 1.104 trường hợp nuôi con nuôi trong nước (tăng 13,35% so với cùng kỳ 

năm 2020); các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 80 trường hợp nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài (giảm 47 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020). 

- Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): việc xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cấp phiếu LLTP được Bộ và các địa phương quan 

tâm thực hiện, đảm bảo thông tin được cung cấp và tiếp nhận đầy đủ, chính xác, 

kịp thời. Bộ Tư pháp đã kịp thời công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

LLTP phù hợp với quy định mới của Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; 

tập trung tiếp nhận vào Cơ sở dữ liệu 181.100 thông tin LLTP, cập nhật vào Cơ 

sở dữ liệu 178.801 thông tin. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm lý lịch tư pháp 

quốc gia đã thực hiện cấp 25.420 Phiếu LLTP; các Sở Tư pháp đã cấp được 

343.838 phiếu LLTP (tăng 3,57% so với cùng kỳ 2020). 

- Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm: Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành 

Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp tục đạt nhiều kết 

quả tốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Bộ tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện nghiêm việc giảm 20% phí cho cá nhân, tổ chức khi yêu cầu đăng ký, cung 

cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, tàu biển (trừ tàu máy bay); 

sáu tháng đầu năm, ước tính đã cắt giảm 5.229.857.360 đồng cho tổ chức, cá nhân 

(có khoảng 18.160 cá nhân, tổ chức được hỗ trợ giảm phí).  

Trong 6 tháng đầu năm, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã giải 

quyết 629.785 phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm 

và văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông (tăng 23,6% 

so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức cao với 77% 

(tăng 05% so với cùng kỳ năm 2020). 
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- Công tác bồi thường nhà nước: Bộ, ngành Tư pháp đã chú trọng thực hiện 

phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện pháp luật về bồi thường nhà nước; 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước của các cơ quan, địa phương; kịp thời có văn bản hướng dẫn 

nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với 26 trường hợp do các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu tăng 06 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020), giải đáp thắc 

mắc về thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với 05 

trường hợp; thực hiện hỗ trợ thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với 16 

trường hợp. Đặc biệt, công tác phối hợp với các bộ, ngành (Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính) 

đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác rà soát, lập danh sách các vụ việc 

giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án 

trên cơ sở các nguồn thông tin. 

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; cùng với các bộ, cơ quan tập trung rà 

soát, sửa đổi nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Sáu tháng đầu năm, toàn 

Ngành đã chú trọng công tác hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

bộ, địa phương trong công tác tổ chức triển khai thi hành Luật. Nhiều bộ, cơ quan 

(Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...) tích cực rà soát, trình Chính phủ 

sửa đổi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ 

thể, bảo đảm phù hợp với các VBQPPL liên quan và tình hình thực tế về KTXH 

của đất nước. 

2.2.4. Công tác kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu khoa 

học pháp lý  

a) Công tác tổ chức bộ máy, biên chế 

Toàn Ngành đã và đang tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương lần thứ 6 khoá XII; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020; 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ, bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Tại Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ đang rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm 

vụ và tổ chức bộ máy để phục vụ xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. Công tác quản lý biên chế của Bộ đã 

được thực hiện bài bản, linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác.  

b) Công tác cán bộ  

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-

2026 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 

được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân 

chủ, công khai, minh bạch. Công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, 
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luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tiếp tục được quan tâm, kiện toàn28. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Tư pháp tiếp tục được chú 

trọng, chủ động ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19 như tăng cường 

hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, dạy học theo hình thức online... qua đó 

vừa tăng cường chất lượng nguồn nhân lực pháp luật cho Bộ, ngành Tư pháp nói 

riêng và xã hội nói chung, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, 

cải cách pháp luật ở nước ta. 

c) Công tác đào tạo các chức danh tư pháp và nguồn nhân lực có kiến thức 

pháp luật cho xã hội, góp phần cải cách tư pháp 

Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 

Trung ương tại phiên họp 12 về việc thực hiện 02 Đề án lớn về 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 Học viện Tư pháp thành trung 

tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp và đề nghị tiếp tục thực hiện trong thời 

gian tới.  

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, công tác tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở 

đào tạo thuộc Bộ đạt được nhiều kết quả khá tích cực29. Hiện nay, các trường Cao 

đẳng luật đang tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định và triển 

khai việc tuyển sinh khóa I chương trình đào tạo Cao đẳng luật. 

d) Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý được chú trọng. Bộ Tư pháp đã tập 

trung nghiên cứu các định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức 

thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện pháp 

luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...  

Các đơn vị và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tích cực triển khai 39 nhiệm vụ 

khoa học30. Các nhiệm vụ triển khai đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng về 

                                           
28 Cả nước hiện có 9.393 người làm công tác pháp chế (gồm 2.635 người làm pháp chế chuyên trách, 6.758 

người làm pháp chế kiêm nhiệm). Trong đó, tại Trung ương, có 4.429 người làm công tác pháp chế (gồm 1.417 
người chuyên trách, 3.012 người kiêm nhiệm); tại địa phương có 55 Phòng Pháp chế được thành lập tại các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế có 2.591 người (gồm 457 người 
chuyên trách, 2.134 người kiêm nhiệm); doanh nghiệp nhà nước có 2.373 người làm công tác pháp chế (gồm 761 

người chuyên trách, 1.612 người kiêm nhiệm). 
29 Trường Đại học luật Hà Nội đã hoàn thành tổ chức tuyển sinh văn bằng 1, văn bằng 2 hệ vừa học 

vừa làm, công nhận tốt nghiệp cho tổng số 629 sinh viên các khóa hệ chính quy, 313 sinh viên hệ văn bằng 

2 chính quy, 09 sinh viên hệ liên thông chính quy, 297 sinh viên văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm; Học viện 

Tư pháp đã tổ chức tuyển sinh được 3.913 học viên, đạt tỷ lệ 106% so với chỉ tiêu được giao của năm 2021, 

xét công nhận tốt nghiệp cho 2.419 học viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 256 lượt học viên theo Kế hoạch 

và 2.274 lượt học viên theo nhu cầu xã hội. Tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp luật, bên cạnh thực hiện 

tuyển sinh học viên trung cấp, cao đẳng thì đã tiếp tục chú trọng công tác liên thông, liên kết đào tạo đại học 

văn 16 bằng 2, đào tạo các chức danh tư pháp, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính. 
30 Trong đó, một số nhiệm vụ quan trọng đã và đang triển khai như: chuẩn bị nội dung tổ chức Hội 

thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành 

pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; triển khai đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiên 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: 

Những vấn đề pháp lý cơ bản”... 
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nội dung, sản phẩm. Kết quả nghiên cứu một số đề tài góp phần cung cấp các cơ 

sở lý luận và thực tiễn để Bộ Tư pháp tham mưu giúp Chính phủ tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, giúp nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành; gắn 

kết giữa công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo. 

2.2.5. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy 

chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp  

a) Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc 

đẩy chuyển đổi số 

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 

của Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 3) trong số các bộ, ngành 

được đánh giá. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo quyết liệt. Sáu 

tháng đầu năm, Bộ Tư pháp tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa 24 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực công chứng; kịp thời công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh 

vực lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định mới của Luật Cư trú. 

Bộ Tư pháp đã tập trung nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về 

xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc xây dựng 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số của Bộ, ngành. Tiếp 

tục duy trì, đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt Trung tâm Dữ liệu điện tử của 

Bộ; Quản lý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ/Ngành. Nghiên cứu giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên 

Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Con nuôi, Bổ trợ Tư pháp; triển 

khai các hạng mục công việc về phát triển, mở rộng Hệ thống thông tin đăng ký, 

quản lý hộ tịch và tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc số hóa sổ hộ tịch vào Hệ 

thống thông tin Đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung... 

b) Công tác cải cách tài chính công 

Công tác quản lý ngân sách, tài sản được triển khai linh hoạt theo đúng quy 

định, bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 

58/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đáp ứng kịp thời kinh phí, trang thiết 

bị phục vụ triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp; 

đồng thời, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.  

Công tác quản lý đầu tư tiếp tục thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn 

trương, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; đã kịp thời giao vốn năm 2021 cho các chủ đầu tư; hoàn thiện 

đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với phương án phân 

bổ cụ thể; công tác đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện 

quyết liệt, thường xuyên. 
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2.2.6. Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật  

Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về 

pháp luật và nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện Kết luận 73-KL/TW, trong đó chú trọng đến quán triệt, 

hướng dẫn, triển khai các nguyên tắc, yêu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp 

luật và tư pháp của Đảng, nhà nước; triển khai các hoạt động tổng kết, đánh giá để 

đề xuất xây dựng các văn bản, đề án của Chính phủ về định hướng hợp tác quốc tế 

trong giai đoạn 2022-2026. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác song 

phương, đặc biệt là việc ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận, chương trình, 

kế hoạch hợp tác như: Đức, Pháp, Nga, Ba Lan, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Lào, Campuchia, Singapore, A-dec-bai-gian, Cu Ba, Nam Phi.  

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật với đối tác đa phương cũng 

được đẩy mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia các thiết 

chế đa phương khu vực và toàn cầu về pháp luật và tư pháp (ASEAN, IDLO), đề 

xuất các nội dung hợp tác pháp luật trong chiến lược hợp tác theo giai đoạn của 

các cơ quan của Liên hợp quốc (2022-2026), Liên minh Châu Âu (2021-2027); 

ký thỏa thuận với Công ty tài chính quốc tế (IFC). Xây dựng các dự án, phi dự án 

hợp tác với Ngân hàng thế giới (WB), các cơ quan của Liên Hợp quốc (UNDP, 

UNICEF, UNWomen, UNHCR), tìm kiếm khả năng hình thành các dự án hợp tác 

với các đối tác tiềm năng như Canada, USAID, Hàn Quốc... 

* Đánh giá chung về những kết quả đạt được: 

Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động lớn 

đến kinh tế - xã hội nói chung và công tác tư pháp nói riêng, nhưng toàn ngành 

Tư pháp đã bám sát và tổ chức thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành; 

chủ động, linh hoạt xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, bảo đảm thứ tự ưu 

tiên, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ 

được giao. Nhờ vậy, kết quả các mặt công tác của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục 

được duy trì, đạt kết quả nổi bật như:  

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người 

dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo; công tác xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần 

bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; 

công tác rà soát VBQPPL được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, 

nhất là tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai Danh mục 

VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo 

gỡ khó khăn, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; việc tham gia 

ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch 

Covid-19 được chú trọng thực hiện kịp thời. 
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Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện 

hiệu quả hơn; nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã được Bộ Tư pháp 

và các bộ, ngành, địa phương chú trọng, nổi bật là thi tìm hiểu pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ 

việc ở cơ sở đạt được ở mức cao.... Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ 

chức thi hành pháp luật đối với một số lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp: 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp 

lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hành chính tư pháp; hợp tác quốc tế về pháp 

luật... trong bối cảnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp 

tiếp tục được nâng cao. 

Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của 

từng địa phương. 

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số bộ, ngành vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây 

dựng các dự án luật để đề xuất vào Chương trình, dẫn tới tình trạng bổ sung vào 

Chương trình không đảm bảo thời hạn theo quy định, có một số dự án đến sát kỳ 

họp, phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đề nghị bổ sung; 

tình trạng nợ đọng, chậm văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp 

lệnh chưa được khắc phục triệt để (còn nợ đọng 08 văn bản quy định chi tiết 07 

luật đã có hiệu lực31). Một số trường hợp, chất lượng đề nghị xây dựng VBQPPL, 

dự án, dự thảo VBQPPL chưa bảo đảm; tài liệu gửi thẩm định sơ sài, hồ sơ chưa 

đầy đủ, trình tự thủ tục chưa thực hiện theo đúng theo Luật ban hành VBQPPL. 

Chất lượng một số VBQPPL của các Bộ, ngành, địa phương còn thấp (qua công 

tác kiểm tra VBQPPL, còn một số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền); 

việc xử lý văn bản trái pháp luật của một số bộ, ngành, địa phương sau khi có kết 

luận kiểm tra vẫn còn chưa kịp thời và triệt để theo đúng quy định. 

- Việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng; chưa có giải 

pháp hiệu quả. Công tác PBGDPL ở một số bộ, ngành, địa phương chưa có trọng 

tâm, trọng điểm; việc triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác PBGDP giai đoạn 2019-2021” ở một số bộ, ngành, địa phương 

chưa bảo đảm tiến độ đề ra. 

- Cơ quan THADS gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành 

áp dụng hình thức giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhất là hoạt 

động xác minh điều kiện thi hành án ở địa bàn dân cư; hoạt động kê biên, cưỡng 

chế thi hành án dân sự,… nên dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả thi hành được 

về tiền vẫn chưa đạt yêu cầu. Kết quả thi hành án hành chính đạt được còn thấp.  

- Hạ tầng thông tin của Bộ luôn trong tình trạng quá tải, làm giảm hiệu quả 

                                           
31 Gồm: 03 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư. 
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việc xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ, ngành Tư pháp. Triển khai các ứng dụng 

công nghệ thông tin, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được đầu tư xây 

dựng đầy đủ, đúng tiến độ; Hệ thống Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử 

dùng chung được thiết kế đưa vào vận hành từ năm 2016, chưa được đầu tư chỉnh 

sửa, nâng cấp kịp thời nên phát sinh một số lỗi hệ thống, không ổn định, chưa đáp 

ứng được đầy đủ nhu cầu thực tế. 

- Còn tình trạng vi phạm pháp luật của một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư 

pháp, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này. Tình 

trạng không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về tổ chức, hoạt động của một số 

tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp vẫn còn khá phổ biến. 

- Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp gặp nhiều khó khăn 

cả ở Trung ương và địa phương Qua rà soát, một số đơn vị thiếu biên chế để duy trì 

tổ chức, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu về chất 

lượng ngày càng cao. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp như Phòng Công 

chứng, Trung tâm Bán đấu giá tài sản, Trung tâm trợ giúp pháp lý) đang đứng trước 

khả năng phải giải thể đối với những tổ chức không đủ điều kiện về biên chế tối 

thiểu. Các tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn địa phương không duy trì 

được như thời gian trước đây, cán bộ pháp chế phần lớn là kiêm nhiệm. 

- Nguồn thu sự nghiệp của một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp và Hệ 

thống thi hành án dân sự bị sụt giảm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch công 

tác của các đơn vị. 

- Các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp bị chậm 

tiến độ do giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, không đủ nhân công, vật tư, vật 

liệu, dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư chậm. 

2. Nguyên nhân 

* Về chủ quan: 

- Một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự chú trọng, công tác xây 

dựng, tổ chức thi hành pháp luật; sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác này 

chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật; 

- Trách nhiệm công vụ của một số cán bộ tư pháp, pháp chế chưa cao; chưa 

tham mưu đầy đủ, kịp thời và hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ và trong quản lý 

nhà nước trên một số lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ làm công 

tác tư pháp, pháp chế, nhất là cán bộ pháp chế chuyên trách ở địa phương giảm 

mạnh; đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thường xuyên biến động; 

- Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành ở Trung ương, giữa Trung ương với 

địa phương trong thực hiện công tác tư pháp trong một số trường hợp vẫn còn 

chưa kịp thời, chặt chẽ. 

* Về khách quan: 

- Bên cạnh khối lượng lớn công việc thường xuyên, thời gian qua tiếp tục phát 

sinh rất nhiều công việc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và của các bộ, ngành, với yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ; 
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- Kinh phí hỗ trợ, điều kiện bảo đảm triển khai công việc trong một số lĩnh 

vực còn hạn chế, nhất là trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; phổ biến, 

giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin, THADS; 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc giãn cách toàn xã hội dẫn đến 

việc triển khai một số nhiệm vụ bị gián đoạn, khó khăn và chậm tiến độ. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thứ nhất, sự nhận thức đúng đắn và lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng là yếu 

tố quyết định thành công của việc thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy, nơi nào 

các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; về yêu cầu, nội dung cải 

cách tư pháp và lãnh đạo sát sao thì nơi đó công tác tư pháp có nhiều chuyển biến 

tích cực. 

Thứ hai, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng, thực 

hiện các chương trình, kế hoạch cần lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng những 

khâu đột phá, bám sát và kiên định thực hiện các định hướng được đề ra; các 

chương trình, kế hoạch triển khai xây dựng, thi hành các VBQPPL phải có lộ trình 

cụ thể; phân công trách niệm rõ ràng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có cơ sở 

để kiểm tra, giám sát việc thi hành. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, 

ngành trong triển khai thực hiện. 

Thứ ba, khơi dậy và duy trì tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ, 

công chức tư pháp mà trước tiên và quan trọng nhất là thủ trưởng, cán bộ lãnh đạo 

đơn vị. 

Thứ tư, cần có đầu tư thỏa đáng về nguồn lực (nhân lực, kinh phí) cho việc 

thực hiện kế hoạch; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện; kết hợp 

chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận và kịp thời sơ kết thực hiện, rút kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công 

kế hoạch đã đề ra. 

 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 
 

I. BỐI CẢNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022  

Ở trong nước, chính trị - xã hội ổn định; văn hóa, xã hội, môi trường, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân được bảo 

đảm. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; những 

ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai vẫn hiện hữu; nền 

kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro... Để tạo động lực cho kinh tế phát nhanh, bền 

vững cần nhiều chính sách đột phá để thúc đẩy các khu vực kinh tế phục hồi và 

tăng trưởng; tăng cường hệ thống bảo vệ, chăm lo đời sống nhân dân trước các 

khó khăn... 
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Năm 2022 là năm bản lề để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển 

KTXH 5 năm 2021-2025. Đối với Bộ, ngành Tư pháp, yêu cầu về việc tiếp tục 

triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác tư pháp được 

chuyển tiếp từ giai đoạn trước; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII và các kết luận, chỉ đạo của Đảng, nhất là các nội dung về đẩy mạnh việc 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng tổ chức thi hành 

pháp luật và cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH nội tại của Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng… là yêu cầu mà toàn Ngành cần 

phải tập trung triển khai, giải quyết. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TƯ PHÁP 

NĂM 2022 

1. Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính 

phủ về phát triển KTXH 

Tích cực chủ động rà soát, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, 

kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, 

chương trình của Quốc hội, Chính phủ về phát triển KTXH năm 2022 và 5 năm 

2021-2025, bảo đảm các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được xác định được 

thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, phù hợp với tình hình KTXH của đất nước và 

công tác của Bộ, ngành. 

2. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH, bảo đảm sức khỏe, tính 

mạng của nhân dân và an sinh xã hội 

Chủ động, kịp thời trong phản ứng chính sách, pháp luật; tham mưu, tham 

gia, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống dịch Covid-19 và cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tính pháp lý 

của các giải pháp nhằm ứng phó với mọi tình huống phòng, chống dịch Covid-19, 

phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả. 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế của mỗi địa phương để chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành vừa tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 vừa tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp, kịp thời 

phục vụ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

3. Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 

3.1. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo lập 

môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh 

3.1.1. Công tác xây dựng pháp luật 

- Nâng cao vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong việc tham mưu với Quốc 

hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, 
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khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững KTXH và quốc phòng an ninh trong 

điều kiện mới.  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật và các văn bản, chỉ đạo có liên quan, nhất là Chỉ thị 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; thực hiện tốt các giải pháp 

cải thiện chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số 

Đổi mới sáng tạo (GII).  

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2022; nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2023. Triển khai kịp thời, có chất lượng Nghị quyết của Quốc hội về 

định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV. 

- Đẩy nhanh việc sửa đổi, hoàn thiện bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp 

luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập 

mà Chính phủ đã rà soát, phát hiện khi thực hiện theo hướng bất cập ở cấp, ngành 

nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực triển khai việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới hoặc ban hành văn bản thay thế; việc sửa đổi phải tổng thể, toàn diện, bảo 

đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng sửa đổi, 

bổ sung các VBQPPL theo Danh mục tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 

07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ nội dung định hướng Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 

2030, định hướng đến năm 2045. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án 

“Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật 

nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”; Chương trình 

quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.  

- Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định đề nghị xây 

dựng VBQPPL, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ việc quy 

định thủ tục hành chính, bảo đảm thủ tục hành chính được ban hành có chi phí 

tuân thủ thấp nhất, góp phần tạo điều kiện cho đời sống sinh hoạt và hoạt động 

kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; theo dõi sát kết quả tiếp thu, giải trình 

ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

3.1.2. Công tác pháp luật quốc tế 

- Tích cực tham mưu với Chính phủ trong việc chủ động phòng ngừa và tăng 

cường năng lực giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, 

bảo đảm quyền lợi của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp. 



25 

 

- Tham gia tích cực vào việc xử lý các vấn đề pháp luật quốc tế trong quá 

trình hội nhập. Phát huy vai trò của Bộ Tư pháp trong đàm phán, ký kết, thực hiện 

điều ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế… 

3.1.3. Công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật 

- Tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL; đẩy mạnh công tác xử lý văn bản 

trái pháp luật, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ về số lượng, tính chất, mức độ của các 

văn bản trái pháp luật đã được phát hiện để kiến nghị, đôn đốc xử lý triệt để, đúng 

quy định, nhất là các văn bản các văn bản có quy định liên quan đến việc thực 

hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, môi trường đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh. 

- Khẩn trương rà soát các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo 

hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc khi thực hiện, trọng tâm là rà soát, nhận diện 

đầy đủ tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài 

hạn của đại dịch Covid-19, nhất là các quy định của pháp luật gây vướng mắc, 

ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Tập trung tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về 

rà soát VBQPPL.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống 

nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023. Theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ 

thực hiện hợp nhất văn bản QPPL thuộc thẩm quyền và đăng tải công khai kết quả 

hợp nhất văn bản kịp thời, đảm bảo thời hạn, chất lượng theo quy định. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Bộ Pháp điển 

trước tiến độ đề ra; tăng cường thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến 

kết quả pháp điển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để sử dụng. 

3.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tổ chức thi hành 

pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với xã hội, tăng cường 

khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp, cụ thể: 

3.2.1. Công tác tổ chức thi hành pháp luật 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thượng 

tôn pháp luật. Tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các luật được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2, nhất là các luật được ban hành để tháo gỡ 

khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19, phục hồi, 

phát triển KTXH. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời tổ chức tổng kết Đề án “Đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”; nghiên 

cứu xây dựng, hòan thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật. 
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- Đôn đốc các Bộ, ngành kịp thời xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các 

văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, sớm đưa các luật, pháp lệnh vào cuộc sống. 

3.2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển KTXH của năm 

2022, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt Kế 

hoạch  theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm cải thiện 

điểm số và nâng xếp hạng Chỉ số B1. 

3.2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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 ngày 

09/12/2003 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. 

Phổ biến kịp thời và đầy đủ các luật mới được thông qua đến cán bộ, công chức 

và Nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Đề án “Tổ chức thông tin, phổ biến chính sách 

quan trọng trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội” 

sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012. Xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-

2027;  Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; 

chú trọng công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong PBGDPL; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.  

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 

26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện số hóa hoạt động 

PBGDPL. Tăng cường, phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong công tác 

tuyên truyền PBGDPL. 

3.3. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thi 

hành pháp luật đối với một số lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp trong 

bối cảnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp 

3.3.1. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, 

kinh tế. Nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thu hồi tài sản 
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không qua thủ tục kết tội; Đề án nâng cao hiệu lực của Hệ thống thi hành án dân 

sự để thúc đẩy chất lượng thi hành các bản án kinh doanh thương mại để bảo đảm 

tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ 

thống thi hành án dân sự và tổ chức thực hiện tốt các Đề án sau khi được ban hành. 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được 

Quốc hội, Chính phủ giao. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành án, 

nhất là các vụ việc trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan 

đến tín dụng, ngân hàng.  

3.3.2. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư, tư 

vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, 

trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và quản tài viên) 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp để ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa 

nhu cầu của cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư; 

thực hiện hiệu quả 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 ngày 30/03/2009 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành 

nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

- Tổ chức tổng kết và nghiên cứu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công 

chứng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 

của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, tập trung số hóa hoạt 

động công chứng; nâng cao chất lượng của đội ngũ công chứng viên. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên Việt Nam lần thứ hai. 

- Tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là những 

vấn đề còn tồn tại trong hoạt động giám định tư pháp theo đề nghị của các cơ quan 

tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan phục vụ giải quyết các vụ án kinh tế, 

tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám định tư pháp. 

- Tăng cường các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả 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. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai Luật Đấu giá tài sản cho các địa phương.  

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ 

đấu giá viên và chất lượng hoạt động đấu giá tài sản giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của 

đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các tổ 

chức đấu giá tài sản. 
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng 

lực cho trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư phục vụ hội 

nhập quốc tế (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).  

3.3.3. Công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; triển khai hiệu quả 

Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

đến năm 2030, Quyết định của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 

số 32/2016/QĐ-TGPL (sau khi được phê duyệt); xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của cơ quan, tổ 

chức trợ giúp pháp lý nhà nước. Tiếp tục quản lý, theo dõi, hướng dẫn công tác 

TGPL của các địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ TGPL và năng 

lực cho đội ngũ thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy 

mạnh công tác truyền thông về hoạt động này.  

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” 

và tổ chức thực hiện. Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương 

trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, 

nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp chịu tác 

động nặng nề của dịch Covid-19. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng 

công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp 

trong nội bộ Nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Kịp thời tổng kết 

đánh giá việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 

2018-2022”. 

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy 

định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, 

địa phương trong xây dựng các cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3.3.4. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; bồi thường nhà 

nước và quản lý xử lý vi phạm hành chính 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết 

thi hành, Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch; Kế 

hoạch của Chính phủ triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư bất hợp pháp, an 

toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện 



29 

 

Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết 

các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch 

cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 

Hoàn thiện và triển khai Đề án “Thí điểm liên thông các thủ tục hành chính cấp 

Giấy chứng sinh và đăng ký khai sinh; cấp Giấy báo tử và đăng ký khai tử trên 

môi trường điện tử” tại một số địa phương. 

- Giải quyết các việc cho nhập, cho thôi, cho trở lại quốc tịch Việt Nam theo 

đúng quy định, thuận lợi, an toàn cho người dân; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

về quốc tịch Việt Nam để sớm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Nghiên cứu, xây dựng Đề án về việc gia nhập Công ước 1961 về hạn chế tình 

trạng không quốc tịch. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

Tiểu Đề án “Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân 

cho người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam” trong giai đoạn 2022 - 2025, 

sau khi được gia hạn. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án thí điểm bỏ bản sao chứng thực từ 

bản chính trong một số lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý”. Tập trung nâng cao 

nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác chứng thực tại địa 

phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, giảm tải áp 

lực cho các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và tránh lãng phí xã 

hội trong công tác này. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước La Hay số 33; các nhiệm vụ có liên quan 

đến công tác nuôi con nuôi được xác định tại Chương trình hành động quốc gia vì 

trẻ em giai đoạn 2021-2023; Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; 

nghiên cứu, báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi. Đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung 

ương về con nuôi quốc tế. 

- Tăng cường xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm 

thông tin lý lịch tư pháp luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời. 

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện thể chế về bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống đăng ký trực 

tuyến biện pháp bảo đảm để đáp ứng tốt hơn nữa việc đăng ký, cung cấp thông tin 

về biện pháp bảo đảm. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước năm 2017. Thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; tăng cường theo 

dõi, đôn đốc để nắm thực chất tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này. Chú trọng đẩy mạnh công tác 

kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính . 
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3.4. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, ngành tư pháp đảm 

bảo tinh gọn về bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý  

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan trong toàn 

Ngành theo các Nghị định mới của Chính phủ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

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

pháp; hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế. 

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, ngành tư pháp 

đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị 

quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII.  

- Triển khai hiệu quả đề án vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm, 

góp phần quan trọng vào việc thực hiện cải cách các chính sách công vụ, chính 

sách tiền lương 

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở. Tiếp tục 

củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự. 

- Tổ chức thực hiện các đề án mới về xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội 

thành trường trọng điểm về đào tạo pháp luật; xây dựng Học viện tư pháp thành 

Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có 

liên quan được xác định tại Đề án kiểm soát chất lượng đạo tạo cử nhân luật. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, trước hết là những vấn 

đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, qua đó để sắp xếp, đổi mới 

các lĩnh vực công tác có liên quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển 

KTXH. Tích cực, chủ động tham gia vào việc xây dựng Nghị quyết của Hội nghị 

Trung ương về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. 

3.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tổ chức thực hiện có chất lượng Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030, việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; kế hoạch ngân sách nhà nước 3 năm 2022-

2024; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2022. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp 

phiên bản 2.0; Kế hoạch Ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030; xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu và phần mềm ứng dụng; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, 

ngành Tư pháp cung cấp lên mức độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp 

các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, của Bộ và của các địa phương. 
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3.6. Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật 

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ triển khai Kết luận 73-KL/TW 

của Ban Bí thư và Quyết định 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng 

tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật và 

cải cách tư pháp. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trên cả ba bình diện 

toàn cầu, khu vực và song phương, đưa công tác hợp tác quốc tế về pháp luật ngày 

càng hỗ trợ tích cực cho công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp 

luật; tập trung đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, 

chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác với các đối tác. Chủ động nâng cao vai 

trò của Việt Nam và khai thác hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ 

các thiết chế đa phương về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên 

(ASEAN và IDLO). 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

của Bộ, ngành Tư pháp, xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h); 

- Lưu: VT, KHTC. 
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