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SỞ TÀI CHÍNH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-STC Sóc Trăng, ngày         tháng 12 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2021 

 

Theo Công văn số 975/STP-VP ngày 07/12/2021 của Sở Tư pháp về việc đề 

nghị báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng triển khai Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021 

như sau: 

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

1. Về hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật  

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác 

cải cách tư pháp. Tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan lĩnh 

vực quản lý của ngành. Xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ gắn kết với tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật;  

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành quản lý để kịp thời đề xuất xử lý 

những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn (báo 

cáo số 2899/BC-STC ngày 16/7/2021 rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 

chuyên đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo 

cáo số 5277/BC-STC ngày 23/11/2021 về công tác kiểm tra các văn bản quy phạm 

pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính). 

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế, đảm bảo đội 

ngũ công chức làm công tác này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm 

vụ được giao; đảm bảo việc tham gia của công chức pháp chế vào công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực tài chính, 

ngân sách, giá, công sản theo Kế hoạch số 512/KH-STC ngày 09/02/2021 của Sở 

Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Hai phòng chuyên môn được chọn để kiểm tra là Phòng 

Quản lý Giá và Công sản, Phòng Quản lý ngân sách và Tài chính hành chính sự 

nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, công tác theo dõi thi hành pháp luật được các 

phòng chuyên môn quan tâm như tuyên truyền, phổ biến đến công chức phòng 

thực hiện nghiêm, có hiệu quả; công tác kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc; công tác tham mưu 
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xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, thủ tục từ 

khâu dự thảo đến thẩm định, trình ban hành, nên khi thi hành đảm bảo tính khả thi 

cao. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-

TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2020 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định.  

2. Về bổ trợ tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của ngành  

Sở Tài chính quan tâm thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp theo chức năng 

nhiệm vụ của ngành. 

Trong năm, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự là 22 vụ; cá nhân 

tham gia hỗ trợ Hội đồng định giá, xử lý tài sản tịch thu vi phạm hành chính là 03 

vụ; tham gia Hội đồng định giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh theo vụ việc (Sở 

Tài chính là Chủ tịch Hội đồng) là 10 vụ việc. 

Chưa phát sinh hoạt động giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến 

hành tố tụng. 

3. Gắn cải cách hành chính với cải cách tư pháp 

Thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục rà 

soát đơn giản hóa các quy định, thời gian giải quyết TTHC. Trong năm, đã xem xét 

rút ngắn thời gian giải quyết của một TTHC thuộc lĩnh vực công sản (Thông báo 

số 1900/TB-STC ngày 28/5/2021 về việc rút ngắn thời gian thực hiện giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính).  

Rà soát 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đề xuất nâng mức dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 2 lên mức độ 3. Tổng cộng đến nay có 11 TTHC thực hiện 

ở mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực giá, công sản. 

4. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017 – 2021 theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở đã ban hành các kế hoạch: Số 550/KH-STC ngày 

19/02/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; số 694/KH-STC 

ngày 03/3/2021 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính; số 458/KH-STC ngày 12/02/2019 về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2019. 

Thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới, 

nhất là các văn bản liên quan đến các chính sách, chế độ phục vụ công tác chuyên 

môn ngành trên Cổng thông tin điện tử của Sở giúp công chức dễ dàng truy cập, 

tìm hiểu và nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Để đảm 
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bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, trong 

năm, có 12 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Sở Tài chính và bằng hình thức trực tiếp, số lượng văn bản quy phạm pháp 

luật có hiệu lực tuyên truyền, phổ biến là 542 văn bản. Một số văn bản đã tổ chức 

triển khai: Luật Cư trú năm 2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS), Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều, các văn bản hướng dẫn các 

luật, các văn bản pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” 

và Công văn số 08/BCĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”, Sở Tài chính đã có Công văn số 742/STC-

VP ngày 09/3/2021; Công văn số 3561/STC-VP ngày 20/8/2021 về việc phát động 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trong toàn thể công chức và 

người lao động. 

Tiếp tục trang bị và khai thác tủ sách pháp luật có hiệu quả theo tinh thần 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và Công văn số 2508/UBND-NC ngày 

22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện việc duy trì Tủ 

sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

II. Phương hướng thời gian tới 

Tiếp tục triển khai và tổ chức thi hành tốt các văn bản quy phạm pháp luật, 

công tác bổ trợ tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

Tăng cường vai trò phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong 

công tác tư pháp và cải cách tư pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, bất 

cập.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2021 của Sở Tài 

chính gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 
 

Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP; GCSDN (2).  
                   Nguyệt 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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