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BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 

 

 

Theo Công văn số 405/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp về 

việc đề nghị báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022; 

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 6 

tháng đầu năm 2022 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 và thực hiện rà soát những hạn chế, vướng mắc để 

có biện pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành 

pháp luật. 

Tổ chức thi hành có hiệu quả Hiến pháp năm 2013, Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Doanh 

nghiệp 2020, Luật Giá năm 2012, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và nhiều văn 

bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi của ngành. 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 

941/KH-STC ngày 11/03/2022 theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 

năm 2022; Kế hoạch số 855/KH-STC ngày 07/3/2022 thực hiện công tác pháp 

chế năm 2022. 

Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt 

công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động 

trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thi hành hiệu quả các văn 

bản pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý của ngành.  

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.  
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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 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự là 18 vụ; cá nhân tham gia hỗ trợ Hội đồng định giá, xử lý tài sản tịch 

thu vi phạm hành chính là 08 vụ; tham gia Hội đồng định giá tài sản của Tòa 

án tỉnh theo vụ việc (Sở Tài chính là Chủ tịch Hội đồng) là 22 vụ việc. 

Phát sinh 01 vụ giám định tư pháp “Giám định tài chính kế toán Ủy ban 

nhân dân Phường 6, thành phố Sóc Trăng” theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng.  

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

Phối hợp tham mưu xây dựng quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục 

hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ 

máy. Thực hiện nghiêm việc công khai TTHC, tiếp tục rà soát đơn giản hóa 

các quy định, thời gian giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đăng 

ký rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý công sản 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính: “Quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư”. 

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

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Sở Tài chính đã xây 

dựng Kế hoạch số 914/KH-STC ngày 10/03/2022 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2022 nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

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

liên quan đến các chính sách, chế độ phục vụ công tác chuyên môn 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.  

Trong kỳ, tổ chức 04 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức 

và người lao động của Sở.  

Hình thức phổ biến: Do tình hình dịch COVID-19 nên Sở Tài chính tổ 

chức triển khai 02 cuộc thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở và 02 

cuộc trực tiếp trong “Ngày Pháp luật”, số lượng văn bản triển khai được là 

161 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 01 đến tháng 6 

năm 2022. 

II. Phương hướng thời gian tới 

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

luật, thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của 

ngành. 
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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 6 tháng đầu năm 

2022 của Sở Tài chính gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 
 

Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP, GCSDN (2).  
                   Nguyệt 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 
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