
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND     Ia H’Drai, ngày     tháng 6 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình số 26-CTr/HU ngày 28-5-2021  

của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai 

  

Thực hiện Chương trình số 26-CTr/HU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Ia H’Drai về việc thực hiện Kế hoạch số 08 KH/BCĐCCTPTW ngày 

19-11-2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện 

Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư 

pháp đến năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai xây dựng Kế hoạch triển 

khai trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 

84-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo 

Cải cách tư pháp Trung ương, Công văn số 181-CV/HU ngày 19-11-2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy “về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” thực hiện 

Công văn số 1167-CV/TU, ngày 11-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc 

thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 999/KH-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp trên địa bàn 

huyện. 

2. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Quán triệt, xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện 

Các phòng, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Kết luận số 84-KL/TW ngày 29-7-

2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo, 

Chương trình số 26-CTr/HU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2021. 

2. Các nhiệm vụ cần thực hiện từ nay cho đến khi ban hành Chiến lược 

cải cách tư pháp mới 
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2.1. Tiếp tục rà soát, kịp thời hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong thi hành pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, về tổ chức, hoạt 

động của của các cơ quan tư pháp, đảm bảo thống nhất, hiệu quả. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Tòa 

án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện và các cơ quan 

liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Tiến hành sơ kết việc thực hiện Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 

năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân 

huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2021. 

2.3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm 

áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, phát triển án lệ. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Tòa 

án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện và các cơ quan 

liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Tiếp tục phối hợp thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ 

của các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Điều tra, Thi hành án, Bổ trợ tư pháp, bảo 

đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từng bước xã hội hóa theo đúng chỉ 

đạo của các cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

bổ trợ tư pháp, đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Tòa 

án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

2.5. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế tuyển chọn những người có tâm 

huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; xây 

dựng đề án mở rộng nguồn bổ nhiệm thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào các 

chức danh tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Tòa 

án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện và các ngành chức năng thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.6. Đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24-02-2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 



3 

 

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. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên 

quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2021. 

2.7. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển Luật sư giai đoạn 

sau năm 2020. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

2.8. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các đề án về phòng, chống tiêu cực 

trong hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Tòa 

án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện và các ngành chức năng thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2021. 

2.9. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với tổ chức 

và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trọng tâm là giám sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kháng cáo, kháng nghị, việc giải quyết vụ án có dấu hiệu oan, sai, dư 

luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Hội 

đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các 

ngành chức năng thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.10. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

thành viên của Mặt trận và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện phối hợp Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan 

thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.11. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan truyền thông tuyên truyền 

trong việc thông tin, tuyên truyền, giám sát hoạt động tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông 

phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.12. Phối hợp với các cơ quan tư pháp của tỉnh Kon Tum trong công tác 

tăng cường quan hệ, hợp tác với cơ quan tư pháp của các tỉnh giáp biên với nước 



4 

 

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia về lĩnh vực tư pháp 

trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ trì phối hợp với các 

cơ quan tư pháp cùng cấp triển khai thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.13. Đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 20-5-2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực 

pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2021. 

2.14. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt 

động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.15. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "về cơ sở vật chất, bộ 

máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 

cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015". 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân 

huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2.16. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.17. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 

của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ 

pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc" và Hướng dẫn số 04-  

HD/TW, ngày 09-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn thực 

hiện Chỉ thị số 26-CT/TW. 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân 

huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch  

này, cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương 
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mình; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư 

pháp) để tổng hợp. 

2. Giao Phòng Tư pháp huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 

này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả  thực hiện theo 

quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận:   
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức CT-XH huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan tư pháp huyện: Công an; Tòa án 

nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi 

hành án dân sự; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng  
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