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BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách tƣ pháp 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021
của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo kết
quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng
cuối năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật
1.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân
tỉnh Hải Dương đã ban hành Chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh
Hải Dương năm 2020 tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/01/2020; Kế
hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL giai đoạn 2018 2021 của năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế; Kế hoạch công tác
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; thành lập đoàn kiểm tra công tác ban
hành văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban
hành 28 văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đã thẩm định 34 dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến đối với 24 văn bản khác.
Tiến hành tự kiểm tra 19 văn bản quy phạm pháp luật ban hành 6 tháng
cuối năm 2019, phát hiện 02 văn bản có dấu hiệu vi phạm về nội dung, thẩm
quyền, trình tự ban hành, hiện đang được thực hiện xử lý theo quy định. Chỉ đạo
Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 79 văn bản do HĐND, UBND
cấp huyện ban hành, trong đó có 22 văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra
phát hiện 04 văn bản có dấu hiệu vi phạm, đã yêu cầu các đơn vị tiến hành xử lý
theo quy định.
Ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 Công bố Danh
mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực năm 2019. Chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp khó khăn,
vướng mắc trong hệ thống pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính
phủ. Biên tập, xuất bản Tập hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 theo Đề
án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
Các cơ quan tư pháp tỉnh như: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm
sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự đã tích cực, chủ động, có chất lượng trong
việc tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương
và của tỉnh liên quan đến hoạt động tư pháp theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh, cơ quan ngành dọc cấp trên và các cơ quan của tỉnh.
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1.2. Về tổ chức thi hành pháp luật
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp,
các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ
chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tư pháp như: Bộ
luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự...
Tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả khảo sát theo dõi tình hình thi hành
pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao
động năm 2019; đánh giá kết quả thi hành các bản án, quyết định hành chính đối
với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND và
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm
2019. Ban hành Kế hoạch thực công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói
chung và lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí và quản
lý chất thải; Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính; chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tập huấn công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp nhằm cải thiện điểm số, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ
số B1) năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; Cục
Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan tăng cường phối hợp thực
hiện các Đề án về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp
luật liên quan đến cải cách tư pháp.
Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng, chống tội
phạm, tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế. Trong kỳ, phát hiện xảy ra 332
vụ, điều tra, làm rõ 297 vụ (đạt tỷ lệ 89,4%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra 20 vụ, điều tra khám phá 19 vụ (đạt 95%). Phát hiện, bắt
giữ 170 vụ, 740 đối tượng cờ bạc; 23 vụ, 48 đối tượng mại dâm; 426 vụ, 449 đối
tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 407 vụ, 882 đối tượng phạm tội
và vi phạm pháp luật về ma túy; 311 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường. Thực hiện tốt công tác truy nã, công tác truy tìm tung tích nạn nhân, người
mất tích, vật chứng và đối tượng gây án, công tác quản lý giam, giữ, người bị tạm
giữ, tạm giam và phạm nhân; kịp thời kiểm tra, xác minh, khắc phục những sơ
hở, thiếu sót trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.
Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nâng cao chất
lượng các phiên toà tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp. Các phán quyết
của Toà án hai cấp đã căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên
toà, trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ của vụ án. Phối hợp chặt
chẽ với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;
tổ chức xét xử lưu động được 61 phiên toà lưu động tại các địa bàn xảy ra tội
phạm, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, được dư luận
xã hội đồng tình ủng hộ.
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Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết được
2.389/3.648 vụ việc đã thụ. Trong đó: Án hình sự 518 vụ - 994 bị cáo/699 vụ 1375 bị cáo đã thụ lý; Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại,
lao động 1.777/2.827 vụ việc; Án hành chính 12/28 vụ; Án phá sản đã quyết
định mở thủ tục phá sản 07/07 đơn yêu cầu; uỷ thác thi hành án hình sự đối với
89 người bị kết án; ra quyết định thi hành án đối với 852 người bị kết án. Thụ lý
và giải quyết được 12/12 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.
Trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong
lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp, giải
pháp mở rộng nguồn quản lý tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện tốt các Quy
chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan Công an, Thanh tra, Thuế, Mặt
trật Tổ quốc, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về
tội phạm, cung cấp thông tin, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm...
đã quản lý 814 tin, kiểm sát giải quyết 741 tin, đạt 91,03%; yêu cầu cơ quan
điều tra khởi tố 58 vụ án, bị can; phát hành 21 kiến nghị, 04 yêu cầu thụ lý, giải
quyết tin. Kiểm sát việc tạm giữ đối với 633 người, đảm bảo việc bắt, giữ người
đúng quy định của pháp luật, 100% số người bị tạm giữ đều xử lý về hình sự.
Phối hợp với các ngành làm án xác định và giải quyết kịp thời 118 vụ án trọng
điểm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp với Toà án tổ chức 97 phiên
toà rút kinh nghiệm. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 599
vụ/1.184 bị cáo; qua kiểm sát đã kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 08 vụ; thực
hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 99 vụ /149 bị cáo; phát hành
13 Kiến nghị với Tòa án, với cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan. Bên cạnh
đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất
lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính; thi hành
án; giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp.
Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã thụ lý:
7.322 việc. Đã uỷ thác: 154 việc. Số việc phải thi hành: 7.168, trong đó: số việc
có điều kiện là 5.929 việc, chiếm 82,71%; số việc chưa có điều kiện thi hành là
1.232 việc, chiếm 17,29%. Đã giải quyết: 3.873 việc. Tỷ lệ giải quyết về việc
đạt 65,32% so với số việc có điều kiện thi hành. So với chỉ tiêu được giao cả
năm 2020 còn thiếu 14,68% (tỷ lệ Tổng cục THADS giao cả năm 2020 là 80%).
Tổng số tiền đã thụ lý: 1.974 tỷ 729 triệu đồng, trong đó: số cũ chuyển sang là
1.746 tỷ 139 triệu đồng, số mới thụ lý là 228 tỷ 590 triệu đồng. Số tiền đã uỷ
thác: 994 tỷ 988 triệu đồng. Số tiền phải thi hành: 979 tỷ 741 triệu đồng, trong
đó: số tiền có điều kiện 476 tỷ 770 triệu đồng, chiếm 48,62%; số tiền chưa có
điều kiện thi hành: 424 tỷ 259 triệu đồng, chiếm 51,38%. Đã giải quyết: 81 tỷ
506 triệu đồng. Tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 26,33 % so với số tiền có điều kiện
thi hành, cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 13,8%. So với chỉ tiêu được giao cả năm
2020 còn thiếu 2,47% (tỷ lệ Tổng cục THADS giao cả năm 2020 là 11,67%). Số
tiền chuyển kỳ sau: 854 tỷ 204 triệu đồng, giảm 75 tỷ 464 triệu đồng (8,11%) so
với cùng kỳ năm 2019. Tiếp nhận 18 bản án, quyết định hành chính có nội dung
theo dõi; đến nay đã có 05 bản án được thi hành xong.
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Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển
khai thực hiện 03 kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến
nhiệm vụ cải cách tư pháp; chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai phổ biến
các 11 luật và một số Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8,
khóa XIV. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các
quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hành vi bị xử lý hình sự,
hành chính do vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh, bảo đảm giãn
cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Phát hành 4.600 cuốn thông tin pháp
luật và 1.150 cuốn thông tin pháp luật số chuyên đề “Tìm hiểu hiểu pháp luật về
phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; 11 file tài liệu tuyên truyền, phổ biến quy
định về phòng chống, bệnh truyền nhiễm; xử lý vi phạm pháp luật trong phòng
chống, bệnh truyền nhiễm; chính sách hỗ trợ khó khăn cho người dân ảnh
hưởng do đại dịch Covid-19 trên hệ thống phát thanh cơ sở.
2. Về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ
máy các cơ quan tƣ pháp
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành kiện toàn tổ chức và hoạt
động của các cơ quan tư pháp theo các Đề án về đổi tổ chức và hoạt động của
các cơ quan tư pháp đã ban hành theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục thi hành
hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; chỉ đạo Sở Tư pháp củng cố, kiện
toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm
vụ; tập trung trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; kiện toàn nhân sự, rà soát
Quy chế hoạt động và phân công thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành trợ
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh. Chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục tham mưu
cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Trung tâm Pháp y tỉnh.
Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định
số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi Điều 1 Quyết định số
24/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Tư pháp; ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn các Phòng thuộc Sở; sáp nhập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành
chính và theo dõi thi hành pháp luật với Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật thành Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp
luật. Công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm
thủ trưởng 02 đơn vị trực thuộc.
Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên quan tâm đến
công tác xây dựng bộ máy; tập trung quán triệt, triệt khai thực hiện nghiêm túc
và đầy đủ các văn bản của cấp trên; kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy của các
đơn vị theo chỉ đạo của cấp trên.
Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chủ động phối
hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và Tòa án nhân dân tối cao, tăng
cường củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy theo đúng quy định của pháp luật.
Tổ chức, bộ máy Toà án hai cấp luôn giữ ổn định, gồm 12 đơn vị Tòa án cấp
huyện và 07 đơn vị Toà, Phòng thuộc TAND tỉnh.
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Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng các
đơn vị VKSND 2 cấp phối hợp với cấp ủy đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt,
thực hiện Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của VKSND tối cao
về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND tỉnh; các
quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ mới được Viện trưởng VKSND tối
cao ban hành. Báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định sáp nhập 06
đơn vị cấp phòng, giảm 03 đơn vị.
3. Về Luật sƣ, tƣ vấn pháp luật
Chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải
pháp phát triển đội ngũ luật sư có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu đáp ứng yêu cầu cải
cách tư pháp và hội nhập quốc tế; nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
của luật sư; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư.
Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước
đối với Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư; thực hiện đánh giá, tổng kết 10
năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư; tổng kết thực hiện Đề án 123
phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. Cấp Giấy đăng ký hoạt
động cho 02 tổ chức hành nghề luật sư và 01 chi nhánh của tổ chức hành nghề
luật sư; Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với 01 chi nhánh tổ
chức hành nghề luật sư, 01 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; đề nghị Bộ
Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 03 trường hợp.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 tổ chức hành nghề luật sư và 10 Chi
nhánh đăng ký hoạt động, gồm 16 Văn phòng luật sư và 02 công ty luật. Số luật
sư là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh là 48 người, trong đó: có 44 luật sư hoạt
động tại các tổ chức hành nghề luật sư, 3 luật sư hoạt động ngoài tỉnh, 1 luật sư
chưa đăng ký hành nghề tại tổ chức nào. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tổ
chức hành nghề luật sư đã thực hiện 173 việc, trong đó: tổ tụng 67 việc, tư vấn
pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 86 việc, trợ giúp pháp lý 20 việc; doanh thu
đạt 930,590 triệu đồng.
4. Về bổ trợ tƣ pháp
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng
các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt các chiến
lược, quy hoạch, đề án đã được phê duyệt; thực hiện việc xã hội hóa các lĩnh
vực này với bước đi, lộ trình phù hợp theo tinh thần Chiến lược cải cách tư
pháp, đến nay, đã hình thành được mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận
tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu
cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế.
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4.1. Công tác quản lý công chứng
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã thực hiện: Trình Ủy ban nhân dân
tỉnh cho phép thành lập 02 Văn phòng công chứng; Cấp Giấy đăng ký hoạt động
cho 03 Văn phòng công chứng; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 3 văn phòng
công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với 03 Văn phòng công
chứng; Đăng ký hành nghề và cấp thẻ đối với 06 công chứng viên, cấp lại thẻ
cho 5 công chứng viên; thu hồi thẻ Công chứng viên 03 trường hợp; ghi vào Sổ
theo dõi tập sự hành nghề công chứng 10 trường hợp; đề nghị Bộ Tư pháp bổ
nhiệm Công chứng viên 04 trường hợp.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 tổ chức hành nghề công chứng, gồm 02
Phòng công chứng và 20 Văn phòng công chứng. Số công chứng viên hiện đang
đăng ký hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng là 43 công chứng
viên. Toàn bộ 17 tổ chức hành nghề công chứng đều hoạt động ổn định, đảm
bảo chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện yêu
cầu công chứng nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí.
6 tháng đầu năm 2020, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện
25.777 việc công chứng, thu thù lao hơn 1,067 tỷ đồng, thu phí công chứng hơn
10,4 tỷ đồng; thực hiện chứng thực bản sao 29.244 việc, thu phí hơn 250 triệu
đồng; chứng thực chữ ký 1.436 việc, thu phí 14,360 triệu đồng; nộp ngân sách
nhà nước hơn 1,545 tỷ đồng.
4.2. Công tác quản lý đấu giá tài sản
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp triển khai xây dựng Dự thảo
Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức hành nghề
đấu giá tài sản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản định kỳ trên trang thông tin điện tử
của Sở và gửi Bộ Tư pháp tổng hợp theo quy định; cập nhật thông tin về tổ chức
hàn nghề đấu giá tài sản và đấu giá viên trên trang thông tin điện tử chuyên
ngành về đấu giá tài sản. Thực hiện giám sát một số cuộc đấu giá quyền sử dụng
đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã
cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 2 tổ chức hành nghề đấu giá; cấp lại thẻ đấu
giá viên đối với 02 trường hợp, thu hồi thẻ đấu giá viên đối với 1 trường hợp.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, gồm 01
Trung tâm và 9 doanh nghiệp. Số đấu giá viên hiện đang đăng ký hành nghề tại
các tổ chức là 20 người. 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh đã tổ chức đấu giá thành 127 cuộc, trị giá 514,357 tỷ đồng, chênh lệch
so với giá khởi điểm 99,098 tỷ đồng.
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4.3. Các lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác
Trên địa bàn tỉnh hiện nay 02 tổ chức giám định tư pháp công lập với 25
giám định viên tư pháp, 25 người giám định tư pháp theo vụ việc; 3 quản tài
viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân; 2 Văn phòng thừa phát lại với 4
Thừa phát lại đăng ký hoạt động; 01 hòa giải viên thương mại theo vụ việc;
không có tổ chức trọng tài thương mại.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư
số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Kế hoạch thực hiện Nghị định
số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và
hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giao Sở Tư pháp xây
dựng Dự thảo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Quyết
định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đăng ký biện pháp bảo đảm.
5. Về xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa
phương sắp xếp đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã do sáp nhập, điều
chỉnh đơn vị, địa giới hành chính. Sở Tư pháp đã bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng
phòng đối với 01 trường hợp. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy
trình kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp; rà soát, quy hoạch bổ sung
01 công chức vào nguồn lãnh đạo, quản lý của Sở. Quyết định luân chuyển, điều
động, bổ nhiệm, giao điều hành 07 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 02
chuyên viên.
Công an tỉnh đã hoàn thiện việc điều động, bổ nhiệm Công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 188/188 xã, thị trấn; tiếp tục kiện toàn
đội ngũ Điều tra viên, cán bộ điều tra Công an tỉnh. Hiện Công an tỉnh có 221
Điều tra viên (trong đó có 11 Điều tra viên cao cấp, 108 Điều tra viên trung cấp,
102 Điều tra viên sơ cấp), 124 cán bộ điều tra.
Tòa án nhân dân tỉnh đã trình Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm mới 01
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, 03 Chánh án cấp huyện, 01 Chánh tòa, 01
Trưởng phòng, 04 Phó Chánh tòa, 01 Phó Chánh Văn phòng thuộc Tòa án nhân
dân tỉnh; 04 Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân
cấp huyện; bổ nhiệm mới 02 Thẩm phán trung cấp; 05 Thẩm phán sơ cấp; 01
Thẩm tra viên chính, 03 Thư ký viên chính; bổ nhiệm lại 04 Thẩm phán sơ cấp;
tiếp nhận 01 công chức; quyết định cho thôi việc 01 công chức; quyết định nghỉ
hưu đối với 04 công chức; chuyển ngạch 01 công chức; điều động 16 lượt công
chức, biệt phái 13 lượt công chức. Cử 11 công chức đi đào tạo nghiệp vụ, cử 08
lượt công chức tham dự tập huấn, hội thảo.
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Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 20212026. Điều động, luân chuyển, biệt phái 25 lượt cán bộ, công; điều động và bổ
nhiệm đối với 05 Trưởng phòng và tương đương; 05 Phó Trưởng phòng và
tương đương. bố trí 11/12 Viện trưởng VKSND cấp huyện không là người địa
phương.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt, triệt khai thực hiện nghiêm túc
và đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ. Đảng ủy, Lãnh
đạo Cục thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Công
tác tổ chức, cán bộ được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục quan tâm từ khâu tuyển dụng,
đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, bảo đảm chặt chẽ,
công khai, dân chủ, do đó bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực và nhận được
sự đồng tình, ủng hộ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS
của tỉnh. Việc đánh giá, xếp loại công chức, việc bình xét thi đua, khen thưởng
đều bảo đảm đúng nguyên tắc, công bằng, khách quan.
6. Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tƣ pháp
Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí phục vụ hoạt động nghiên cứu, trao
đổi kinh nghiệm theo Thỏa thuận hợp tác về tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Hải
Dương và Sở Tư pháp tỉnh Viêng Chăn - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tạo
điều kiện tiếp tục duy trì việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội công
chứng viên tỉnh và Hội đồng Công chứng khu vực Toà Phúc thẩ m Bordeaux
Cộng hòa Pháp.
7. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tƣ pháp
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở
Tài nguyên và môi trường phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đầu tư cơ
sở vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc cho các cơ quan tư pháp; chú trọng đầu
tư có trọng điểm phù hợp với lộ trình triển khai các đề án lớn về cải cách tư
pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân đã bố trí kinh phí phục vụ
công tác tư pháp và cải cách tư pháp gồm:
- Kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
1.100 triệu đồng; kinh phí cho Trung tâm trợ giúp pháp lý theo hình thức nhà
nước nhà nước đặt hàng (dịch vụ công) là: 2.854 triệu đồng; bố trí cho nhiệm vụ
đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh là: 990
triệu đồng.
- Kinh phí bố trí cho Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách
tư pháp 3.386 triệu đồng; hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho công tác hội thẩm nhân
dân, kinh phí xét xử lưu động của Tòa án nhân dân tỉnh 700 triệu đồng; hỗ trợ cho
Viện kiểm sát 500 triệu đồng; hỗ trợ cho Cục thi hành án dân sự tỉnh: 530 triệu
đồng; bố trí cho ngành Công an thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội
phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội 27.072 triệu đồng.
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Công an tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy
định của pháp luật và nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính, quy định của ngành,
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động mua sắm các loại trang thiết bị vật
tư, phương tiện, công cụ hỗ trợ, quân trang... trang bị cho các lực lượng đảm bảo
đáp ứng kịp thời các yêu cầu về hậu cần - kỹ thuật từ trang bị phương tiện, công
cụ đến đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác tư pháp.
Toà án nhân dân tỉnh và các đơn vị Toà án cấp huyện thực hiện nghiêm chế
độ tài chính, kế toán trong quản lý, sử dụng kinh phí được cấp và tài sản công
đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Công tác
quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Tòa án
đảm bảo hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí và từng bước được cải thiện, đầu
tư nhằm tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất cho đội ngũ công chức, người lao
động. Tòa án nhân dân tối cao đã quan tâm, cấp kinh phí với số tiền 1,4 tỷ đồng
cho việc nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của 02 Tòa án nhân dân huyện.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện mua sắm tài sản sửa chữa, bảo trì
tài sản cho Viện kiểm sát hai cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ, triển khai các thủ
tục bảo trì 01 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện; tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm
quyền phê duyệt dự án xây dựng trụ sở 01 Viện kiểm sát cấp huyện. Hai cấp đã
triển khai thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tiếp tục triển
khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý tài chính theo quy định của
pháp luật, không để xảy ra tiêu cực trong sử dụng kinh phí, đồng thời sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả ngân sách được cấp.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát đề nghị Tổng
cục Thi hành án dân sự đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Cục
và 04 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc
quản lý, sử dụng tài sản công tại tất cả các đơn vị từ Cục đến các Chi cục, đồng
thời chỉ đạo rà soát, phận loại xử lý các tài sản, công cụ, phương tiện không còn
giá trị sử dụng; báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét bổ sung kinh phí
mua sắm một số trang thiết bị làm việc.
8. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tƣ pháp, hoạt động tƣ pháp
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc,
hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đa dạng
hóa công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp,
hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các Luật, Bộ luật được
Quốc hội thông qua. Đồng thời, tuyên truyền có hiệu quả việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình phối

10
hợp số 28- CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngàỵ 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo cải
cách Tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương nhiệm
vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số
3264/KH- UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực
hiện chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 021.
Trong các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, Sở Thông tin và
Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh chỉ
đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và các nội dung khác
có liên quan tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết hợp lồng
ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban
hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm
của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức, cán bộ công chức, viên chức và
người dân trong công tác cải cách tư pháp; đồng thời, Sở Thông tin và Truyền
thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Đặc san Thông tin và Truyền
thông, Trang thông tin điện tử của Sở.
Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện
tử tỉnh đã cùng các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường số lượng, thời lượng
tin, bài và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp. Các Sở, Ban,
Ngành, Đoàn thể, UBND cấp huyện - Cơ quan chủ quản các Tạp chí, Đặc san,
Bản tin, Trang thông tin điện tử đã thực hiện đúng các bản chỉ đạo, hướng dẫn
của Trung ương, của tỉnh và của các ngành có liên quan; tăng cường tin, bài
tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp.
Công tác tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp thông qua hệ thống
Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức tuyên
truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động và lồng ghép với các hình thức
tuyên truyền khác để các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức, cán bộ, công chức,
viên chức, viên chức và người dân nhận thức rõ, từ đó phát huy tinh thần trách
nhiệm của mình, chung tay cùng các các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác
cải cách tư pháp tại địa phương.
Công an tỉnh đã phối hợp duy trì thường xuyên, định kỳ chuyên mục An
ninh Hải Dương, chuyên mục Trật tự an toàn xã hội trên Đài Phát thanh và
truyền hình Hải Dương; phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện nhiều
phóng sự, đưa tin, bài phản ánh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tỉnh và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Mở các đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội các hoạt động kỷ niệm
các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của ngành, đất nước và địa phương.

11
Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án
dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương,
nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới
trong các Luật, bộ Luật được Quốc hội thông qua. Xây dựng Kế hoạch thực hiện
công tác tuyên truyền năm 2020. Tăng cường đưa tin tuyên truyền các phiên toà
rút kinh nghiệm, phiên toà lưu động, về các hoạt động nổi bật trong công tác
kiểm sát, xét xử, thi hành án. Các Trang thông tin điện tử của các cơ quan tư
pháp được nâng cấp, hoạt động có hiệu quả
II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Một số ngành, địa phương chưa quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật
ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản gửi đề nghị thẩm định chưa đảm bảo
về hồ sơ, thời hạn… Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cái cách tư pháp
của một số ngành, địa phương còn mang tính thụ động, hình thức, chưa phát huy
hiệu quả cao, công tác xử lý vi phạm hành chính ở nhiều địa phương, đơn vị còn
xảy ra sai sót. Còn có tổ chức cá nhân hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
chưa nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động
2. Việc quản lý, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có đơn
vị làm chưa tốt; chất lượng kiểm sát điều tra một số vụ chưa tốt nên có vụ giải
quyết chậm, phải gia hạn điều tra. Việc chỉ đạo và tổ chức thi hành án dân sự
đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp, vụ việc có khiếu nại, tố cáo, vụ việc
liên quan đến xử lý tài sản kê biên, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng
còn chậm và chưa thực sự quyết liệt; một số vụ việc có số tiền phải thi hành án
lớn, có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm..
3. Công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đối với các cơ quan tư
pháp có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả. Việc chấp hành các yêu cầu cung
cấp chứng cứ, chấp hành việc triệu tập của Tòa án nhân dân các cấp đối với các
vụ án hành chính, dân sự; việc tiếp thu các kiến nghị phòng ngừa của Viện kiểm
sát các cấp; việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự có nơi, có lúc còn
chậm, chưa nghiêm túc, chưa hiệu quả.
4. Hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự có
việc chưa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc xã hội hóa
hoạt động giám định tư pháp còn chậm. Hiệu quả hoạt động của một số cơ quan
bổ trợ tư pháp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đề ra; một số chức danh bổ
trợ tư pháp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong hành nghề, hiệu quả công tác
chưa cao. Còn có tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa
tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; việc chấp hành quy tắc ứng xử, đạo
đức nghề nghiệp của một số luật sư, công chứng viên còn chưa nghiêm.
5. Tại một số địa bàn số lượng cán bộ cơ quan nội chính còn thiếu, hoạt
động kiêm nhiệm, một số cán bộ trình độ chuyên môn của đội ngũ này chưa sâu,
chưa được đào tạo bài bản nên có lúc chưa đáp ứng được các yêu cầu công tác.
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6. Cơ sở vật chất của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo yêu cầu cải
cách tư pháp. Hội trường xét xử của nhiều đơn vị Tòa án cấp huyện chật hẹp;
phòng lưu phạm tại trụ sở Tòa án các cấp chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Một số cơ sở tạm giam, tạm giữ đã xuống cấp nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp.
Nhà tạm giữ hành chính, phòng hỏi cung, nhà thăm gặp theo quy định còn thiếu,
nhiều đơn vị phải sử dụng chung phòng làm việc hành chính trong thực hiện các
hoạt động tố tụng. Nhiều các cơ quan điều tra cấp huyện chưa có kho tàng, bến
bãi tạm giữa tang, tài vật. Đa phần cơ quan thi hành án cấp huyện chưa có phòng
tiếp công dân riêng theo quy định, 11/13 cơ quan thi hành án dân sự không có kho
vật chứng. Trụ sở làm việc của Công an chính quy cấp xã chưa được đầu tư xây
dựng. Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng
Chính phủ về nhiệm vụ; Kế hoạch số 3264/KH-UBND ngày 13/12/2016 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai
đoạn 2016 -2021 và Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2020 của Ban
Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Tiếp tục tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013.
2. Tham gia có chất lượng vào công tác xây dựng thể chế về cải cách tư
pháp; tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các
đạo luật liên quan trực tiếp đến cải cách tư pháp như: Bộ luật dân sự, Bộ luật
hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Trách nhiệm bồi
thường của nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý..., bảo đảm đồng bộ với việc
triển khai thực hiện các luật về tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan tư
pháp, bổ trợ tư pháp.
3. Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính
trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kiến thức
chuyên sâu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Nâng cao
trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của luật sư; tăng cường vai trò quản lý nhà
nước đối với hoạt động luật sư và phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật giám định tư pháp năm 2012; Tổ chức triển
khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư
pháp” được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 250/QĐ-TTg
ngày 28/02/2018. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm
Pháp y tỉnh.
4. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
triển khai thực hiện tốt các chiến lược, đề án đã được phê duyệt; thực hiện việc
xã hội hóa các lĩnh vực này với bước đi, lộ trình phù hợp theo tinh thần Chiến
lược cải cách tư pháp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng
ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát
triển các tổ chức hành nghề công chứng; tiến hành xây dựng Quy định vê tiêu
chí thành lập Văn phòng Công chứng, nâng cấp Hệ thống thông tin công chứng,
chứng thực; chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tăng cường công tác
quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức công chứng.
Củng cố và phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp.
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5. Thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng,
của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án
của Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ. Phối hợp chặt
chẽ với các ngành tư pháp Trung ương trong công tác sắp xếp, bố trí bộ máy của
các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm
đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan tư
pháp, cả về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; có chính sách phù
hợp để thu hút nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phù hợp với đội ngũ cán bộ,
công chức thuộc các cơ quan tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp gắn với tiêu chuẩn, chức danh đáp ứng trình độ
chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị.
6. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trụ
sở làm việc cho ngành tư pháp, cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án
dân sự, hình sự trên địa bàn tỉnh; chú trọng đầu tư có trọng điểm phù hợp với lộ
trình triển khai các đề án lớn về cải cách tư pháp, trên cơ sở bảo đảm khôi phục
nện kinh tế của địa phương trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh Covid-19..
7. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về chủ
trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách
mới trong các đạo luật, bộ luật được Quốc hội khóa XIII, khóa XIV thông qua.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phối họp số 28CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14 tháng 7 năm 2015 giữa Ban Chỉ đạo cải
cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương nhiệm
vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.
8. Hoàn thành Kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2020 và các nhiệm
vụ đột xuất do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.
Trên đây là kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo
Bộ Tư pháp tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Cán sự Đảng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,
Cục Thi hành án Dân sự, Tư pháp, Tài chính,
Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường,
Thông tin & Truyền thông, Y tế;
- Lưu: VT, NC.Th (20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lƣơng Văn Cầu

