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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Ninh Bình 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 

- 2021 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 218/STP-VP ngày 11/5/2021 của Sở Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; căn cứ tình 

hình thực hiện, Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo như sau: 

1. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, về 

công tác tư pháp, cải cách tư pháp 

Cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Nội vụ. Hàng năm, Lãnh đạo Sở quán triệt và 

chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản liên quan đến 

công tác cải cách tư pháp lồng ghép thông qua trang thông tin điện tử của Sở, các hội 

nghị (sơ kết, tổng kết, giao ban hàng tháng…): Các Nghị quyết, văn kiện Đại hội các 

cấp của Đảng; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2016 của Ban chỉ đạo cải cách tư 

pháp về việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 

2016-2021 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực nội vụ...Qua đó, 

nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa của chủ trương cải 

cách tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong đời sống xã hội được 

nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường 

pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Về kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ  

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 

2016-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 

Nội vụ đã phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2020/TT-BTP ngày 

21/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và 

xây dựng vị trí việc làm theo quy định. 
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3. Về công tác tuyên truyền, phổ biến  

Để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, 

mục tiêu và tác động của cải cách tư pháp đến việc phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan cũng như các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; Sở Nội vụ tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình 

thức phù hợp (lồng ghép hội nghị, các cuộc thanh tra, kiểm tra; mạng nội bộ; trang 

web, tài liệu…), góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và vận dụng thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ tập trung công 

tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai 

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 
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