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BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG 

PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 507/QĐ-STP  ngày  26  tháng 4 năm 2019  của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương)   

STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

I 
Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL và bàn giao 

công tác quản lý nhà nước về quy ước. 
20     

1 
Tham mưu UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo điều hành (CTr, KH, 

QĐ) về công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn. 4 
    

2 

Góp ý các Dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện theo yêu cầu. Trong đó NQ 

là VBQPPL phải đảm bảo 100%, NQ khác theo yêu cầu của UBND,TTHĐND 

hoặc cơ quan chủ trì soạn thảo.  

4 

    

3 
Thẩm định 100% dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 

cấp huyện ban hành trong năm, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn  
4 

    

4 
Xây dựng văn bản QPPL được giao chủ trì soạn thảo đúng quy trình, đảm bảo 

tiến độ, chất lượng  4 
    

5 
Góp ý dự thảo các luật khác hoặc văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành theo 

yêu cầu của Sở Tư pháp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 4 
    

II Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  QPPL  20     

1 
 Tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, rà 

soát văn bản QPPL trên địa bàn. 3 
    

2 
Giúp UBND cấp huyện thực hiện việc tự kiểm tra đối với văn bản QPPL do 

UBND cấp huyện ban hành.   3 
    



2 

STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

3 
Tham mưu kịp thời xử lý văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật sau 

khi nhận được kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền 2 
    

4 
Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 100% các văn bản QPPL do HĐND, UBND 

cấp xã gửi đến. 3 
    

5 

Tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để 

kiểm tra công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản tại HĐND, 

UBND cấp xã. 
2 

    

6 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 01/3/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn 

tỉnh kỳ 2014-2019. 

2 

   

7 

Làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL đối với UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện. 
2 

    

8 
Tham mưu kịp thời công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2014 - 2018 
3   

III Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  18     

1 Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 
3 

    

  Ban hành Kế hoạch kịp thời (trước ngày 01/02 của năm Kế hoạch) 3     

  Ban hành Kế hoạch không kịp thời (ban hành muộn, từ ngày 01/02 đến trước 

ngày 01/4 của năm Kế hoạch ) 
2 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  Ban hành Kế hoạch không kịp thời (ban hành muộn, từ ngày 01/4 trở đi của năm 

Kế hoạch ) 
1 

    

  Không ban hành Kế hoạch 0     

2 Điều tra, khảo sát về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2     

  Tổ chức điều tra, khảo sát 2     

  Không tổ chức điều tra, khảo sát 0     

3 Kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật 3     

  Tổ chức kiểm tra  3     

 Không tổ chức kiểm tra 0     

4 
Thu thập và xử lý thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Ban hành 

văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

theo thẩm quyền  

3 

    

  Thu thập và xử lý thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2     

  Ban hành văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo thẩm quyền 
1 

    

5 
Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác phổ biến pháp luật, hướng 

dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật 
4 

    

  Tổ chức phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 4     

  Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 2     

  Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 2     
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  
Không thực hiện phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

0 
    

6 Tham mưu UBND huyện thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2019 
3 

    

  Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 05/10/2019) 3     

  Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 05/10/2019 trở đi) 1,5     

  Không ban hành báo cáo 0     

IV Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính  22 
    

1 Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
3 

    

  Ban hành Kế hoạch kịp thời (trước ngày 01 tháng 02 của năm Kế hoạch) 3     

  Ban hành Kế hoạch không kịp thời (ban hành muộn, từ ngày 01/02 đến trước 

ngày 01/4 của năm Kế hoạch ) 
1,5 

    

  Không ban hành Kế hoạch 0     

2 Kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính  4     

  Tổ chức Kiểm tra về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 4     

  Không tổ chức kiểm tra 0     

3 Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác phổ biến pháp luật, hướng 

dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính 
4 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác phổ biến pháp luật, hướng 

dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính 
4 

    

  Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2     

  Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính 2     

  Không thực hiện phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 0     

4 Tham mưu UBND cấp huyện thực hiện báo cáo công tác tình hình thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng năm 2019 
3 

    

  Ban hành báo cáo kịp thời (trước 10/7/2019) 3     

  Ban hành báo cáo không kịp thời (từ 10/7/2019 trở đi) 1,5     

  Không ban hành báo cáo 0     

5 Tham mưu UBND cấp huyện thực hiện báo cáo công tác tình hình thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 
3 

    

  Ban hành báo cáo kịp thời (trước 10/01/2019) 3     

  Ban hành báo cáo không kịp thời (từ 10/01/2019 trở đi) 1,5     

  Không ban hành báo cáo 0     

6 

Tham mưu UBND cấp huyện xử lý, chỉ đạo xử lý các quyết định xử lý vi phạm 

hành chính không phù hợp với quy định của pháp luật thông qua các cuộc thanh 

tra, kiểm tra hoặc kiến nghị của cơ quan, người có thẩm quyền 

5 

    

  
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm hoặc từ khi kiến nghị của 

cơ quan, người có thẩm quyền 
5 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  
Sau 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày phạt hiện vi phạm hoặc từ khi kiến nghị của 

cơ quan, người có thẩm quyền 
2,5 

    

  Sau 60 ngày hoặc không xử lý 0     

V Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân ở cơ sở 
30 

    

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 18 
  

1.1 
Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và tổng 

kết 05 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
2 

  

* 
Triển khai các Hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, đánh giá việc tổng kết 15 năm thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
1 

  

* Có báo cáo kết quả tổng kết trước ngày 30/8/2019 1   

 Có báo cáo kết quả tổng kết trước ngày 15/9/2019 0.5   

 Có báo cáo kết quả tổng kết sau ngày 15/9/2019 hoặc không có báo cáo 0   

1.2 
Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2019. 2 
    

  Ban hành kịp thời trước ngày 28/2 2     

  Ban hành trong tháng 3 1     

  Ban hành trong sau tháng 3 0     
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

1.3 
Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện, thành phố  
2 

  

* 
Củng cố, kiện toàn Hội đồng, Ban Thư ký và thực hiện các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng 
1 

  

* Triển khai thực hiện Kế hoạch của Hội đồng 1 
  

1.4 

Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án 

thuộc Chương trình trong năm 2019 (tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện) 

1 

  

1.5 
Triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành với 

nhiều hình thức khác, phù hợp với đối tượng và địa bàn 
1 

  

1.6 
Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 theo hướng dẫn của sở Tư pháp và 

đặc thù của địa phương 
1 

  

1.7 

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư quy định về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả 

công tác PBGDPL theo Kế hoạch số 572/KH-UBND ngay 01/3/2019 của UBND 

tỉnh Hải Dương. có Báo cáo tổ chức việc tự đánh giá, chấm điểm đối với từng 

tiêu chí, chỉ tiêu thành phần và gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm về Sở Tư 

pháp trước ngày 01/11/2019 

1 

  

1.8 
Tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp về PBGDPL giữa ngành Tư pháp 

với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan theo hướng dẫn của sở Tư pháp  
1 

  

1.9 
Thực hiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật 
1 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

* Tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 0.5 
  

* 

Rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và thực hiện 

các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đội ngũ này theo Thông tư 

10/2016/TT-BTP 

0.5 

  

1.10 

Thực hiện xã hội hóa, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL 

qua các hoạt động cụ thể như: Thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, những người am 

hiểu kiến thức pháp luật tham gia công tác PBGDPL, huy động kinh phí và các 

điều kiện đảm bảo 

0.5 

  

1.11 
Phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
1 

  

* 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, giáo viên, giảng viên giảng dạy 

nội dung pháp luật trong nhà trường 

0.5 

  

* 
Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật trong 

nhà trường 
0.5 

  

1.12 
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật 
1 

  

* 
Xây dựng, vận hành và thường xuyên cập nhật, đăng tải tin bài trên Trang thông 

tin/Chuyên mục PBGDPL 
0.5 

  

* 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc thi trực tuyến; các chương 

trình, tọa đàm đối thoại chính sách pháp luật trực tuyến; và các hình thức 

PBGDPL khác 

0.5 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

1.13 
Tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù phù hợp 

với điều kiện thực tiễn địa phương 
1 

  

1.14 
Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật 
1 

  

* 
Tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật bằng hình thức phù hợp  
0.5 

  

* 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cũng cấp tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, 

xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật để xem xét, quyết định 

hướng xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg (Đã triển khai rà soát, đánh giá hiệu quả theo quy định (có văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc nêu cụ thể kết quả thực hiện trong báo cáo): 0,5 

điểm/Chưa triển khai rà soát, đánh giá theo quy định: 0 điểm) 

0.5 

  

1.15 
Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu niến” năm 2019 
0.5 

  

 

Tham mưu, triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế 

hoạch, văn bản thực hiện của địa phương (Kế hoạch, văn bản riêng hoặc lồng 

ghép) 

0.5 

  

 
Không triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch 

của địa phương (Kế hoạch riêng hoặc lồng ghép) 
0 

  

1.16 

Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020”  

0.5 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

 

Tham mưu, triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế 

hoạch, văn bản thực hiện của địa phương (Kế hoạch, văn bản riêng hoặc lồng 

ghép) 

0.5 

  

 
Không triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch 

của địa phương (Kế hoạch riêng hoặc lồng ghép) 
0 

  

1.17 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống 

tra tấn” 

0.5 

  

 

Tham mưu, triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế 

hoạch, văn bản thực hiện của địa phương (Kế hoạch, văn bản riêng hoặc lồng 

ghép) 

0.5 

  

 
Không triển khai thực hiện 100% số nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch 

của địa phương (Kế hoạch riêng hoặc lồng ghép) 
0 

  

2 Công tác hòa giải ở cơ sở 3     

2.1 
Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành  
1 

  

2.2 
Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (Báo cáo kết quả tổng 

kết) 
3 

  

 Có Báo cáo kết quả tổng kết trước ngày 20/3/2019 3 
  

  Có Báo cáo kết quả tổng kết từ ngày 20/3/2019 đến ngày 30/31/2019 2 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

 Có Báo cáo kết quả tổng kết từ ngày 01/4/2019 đến ngày 10/4/2019 1 
  

  Không báo cáo hoặc có báo cáo kết quả tổng kết sau  ngày 11/4/2019 0 
    

2.3 
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng hòa giải cho 

hòa giải viên ở cơ sở 
1 

  

2.4 Tỷ lệ số vụ việc hòa giải thành 2   

 - Đạt từ 80% trở lên 2   

 - Đạt từ 70% đến dưới 80% 1.5   

 - Đạt từ 50% đến dưới 70% 1   

3 Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật    

3.1 

Tổ chức đánh giá, chấm điểm, công nhận, công khai kết quả cấp xã đạt chuẩn 

theo đúng thời hạn quy định (Căn cứ: Thời điểm công bố kết quả của tất cả các 

đơn vị cấp xã trên Cổng thông tin cấp huyên: Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp) 

1 

  

 

Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi chung là công bố kết quả) trên Cổng thông tin 

trước 05/02/2019 

1 

  

 Công bố kết quả trên Cổng thông tin trước 10/3/2019 5   

 Công bố kết quả sau ngày 15/3/2019 hoặc không công bố 0   

3.2 
Tổ chức sơ kết, báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 
3 

  



12 

STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

 Có Báo cáo kết quả sơ kết trước 15/8/2019 3   

 Có Báo cáo kết quả sơ kết từ ngày 01/9 đến ngày 31/8/2019 2   

 Có Báo cáo kết quả sơ kết từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/9/2019 1   

 Có Báo cáo kết quả sơ kết sau ngày 15/9/2019 hoặc không có báo cáo 0   

3.3 
Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (lồng ghép hoặc kết hợp): 
1 

  

 Có tổ chức kiểm tra, khảo sát 1   

 Không tổ chức 0   

VI Công tác hộ tịch, chứng thực 25     

1 
Thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại 

địa phương. 
3 

    

2 

Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực và tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc từ cơ sở. Không để xảy ra tình trạng yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ 

vượt cấp. 
3 

    

3 

Không có sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình đăng ký hộ tịch, thực hiện 

chứng thực tại UBND cấp huyện và cấp xã được người dân hoặc báo chí phản 

ánh đúng.  
3 

    

4 

Không có sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình đăng ký hộ tịch, thực hiện 

chứng thực tại UBND cấp huyện và cấp xã được phát hiện qua công tác phối hợp 

với các cơ quan Nhà nước khác.  
3 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

5 
Thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện việc thu, nộp vào 

ngân sách Nhà nước lệ phí hộ tịch và phí chứng thực theo đúng quy định. 2 
    

6 

Thực hiện khóa Sổ hộ tịch, chứng thực, chuyển bản sao Sổ hộ tịch lên Sở Tư 

pháp lưu trữ đúng quy định và chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện công tác 

khóa sổ. 
2 

    

7 
Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 kịp thời, chính xác. 

1 
    

8 
Cộng tác viên dịch thuật nằm trong danh sách được Sở Tư pháp phê duyệt, thực 

hiện niêm yết, ký kết hợp đồng và có danh mục đăng ký chữ ký mẫu. 2 
    

9 
Có hoạt động tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của 

Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 1 
    

10 

Chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; liên thông thủ tục hành chính theo 

Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BHYT đối với các đơn vị cấp xã 

trên địa bàn. 

3 

    

11 

Thực hiện và đôn đốc UBND cấp xã thực hiện khắc phục những lỗi đã được chỉ 

ra trong quá trình kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con 

nuôi. 
2 

   

VII Công tác trợ giúp pháp lý 5     

1 
Phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thực hiện khảo sát nhu cầu TGPL 

và tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật tại địa 

phương tối thiểu 6 xã, phường, thị trấn/năm 

5 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

VIII Nhóm công tác chuyên môn khác 20     

1 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 10     

  Thực hiện công tác tiếp dân theo quy định. 3     

  

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh, các vụ 

việc, tố cáo phức tạp, các vụ việc tồn đọng được cơ quan thẩm quyền giao; hạn 

chế thấp nhất khiếu nại kéo dài, vượt cấp. 

2 

    

  
Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, thực hành tiết 

kiệm chi phí hành chính. 
3 

    

  Chấp hành nghiêm túc quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. 2     

2 Công tác bồi thường nhà nước 5     

  
Tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường nhà nước của địa phương. 
2 

    

  Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 3     

3 

Công tác lý lịch tư pháp: thực hiện và đôn đốc việc cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp chính xác, đầy đủ, kịp thời về Sở Tư pháp (Bản sao Quyết định cải chính 

hộ tịch của cấp huyện, cấp xã và Trích lục khai tử do cấp xã cấp). 

5 

    

IX Nhóm công tác khác 40     

1 Công tác báo cáo thống kê 10     

  
Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và đột xuất theo yêu cầu của 

Sở Tư pháp. 
5 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  
Thực hiện báo cáo thống kế đúng thời gian, số lượng biểu mẫu, đảm bảo tính 

chính xác về số liệu  theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 
5 

    

2 Công tác thi đua, khen thưởng 10     

  Thực hiện phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua. 4     

  

Tổ chức triển khai phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa 

phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, 

bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019” 

và các phong trào thi đua khác do Sở phát động. 

3 

    

  
Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen 

thưởng. 
3 

    

3 Công tác xây dựng Ngành 11     

  

Bảo đảm việc bố trí đội ngũ công chức làm việc tại các Phòng Tư pháp phù hợp 

với vị trí việc làm, chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và bảo đảm 

đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy định của Thông 

tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

2 

    

  
Đảm bảo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp có trình độ 

từ cử nhân Luật trở lên. 
2 

    

  

Bảo đảm 100% số công chức Tư pháp – Hộ tịch làm công tác hộ tịch có trình độ 

từ Trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo Chương 

trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

2 

    

  
Triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ Tư pháp ở tại địa phương. 
2 
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STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 
ĐIỂM 

CHUẨN 

TỔNG 

ĐIỂM 

CHẤM 

GHI CHÚ 

(Lý do cụ thể, 

chênh lệch với 

điểm chuẩn) 

  

Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh, xây 

dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và chế độ chính sách đối với 

công chức, viên chức  

2 

    

  Cung cấp tin, bài cho Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp 1     

4 Ứng dụng công nghệ thông tin 9     

  
Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin vào Phần mềm Hệ thống thông tin 

quản lý hộ tịch và Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. 
4 

    

  

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin vào 

Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Phần mềm Cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực. 

3 

    

  
Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi 

công việc từ 90% trở lên 
2 

    

  Tổng cộng 200     
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B. QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thang điểm được xác định tương ứng với từng mức độ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị đạt được đối với từng tiêu 

chí. Đối với các tiêu chí không xác định thang điểm cụ thể, nếu trong quá trình chấm điểm, Phòng Tư pháp và các đơn vị thuộc 

Sở thực hiện trừ điểm cần nêu rõ lý do và tài liệu kiểm  

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Đối tượng áp dụng 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong tỉnh Hải Dương. 

2. Cách tính điểm 

Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm như sau: 

Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã có 

trách nhiệm tổ chức đánh giá, tự chấm điểm thi đua; Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, đánh giá mức độ 

hoàn thành của các tiêu chí, tổ chức đánh giá, chấm điểm cho Phòng tư pháp theo nguyên tắc như sau: 

- Điểm chuẩn là mức điểm tối đa được chấm đối với tiêu chí và đạt được khi đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất 

lượng theo tiêu chí đặt ra; 

- Tiêu chí nào chưa thực hiện được thì đạt 0 điểm. 

Tổng số điểm thi đua để 

xét, đánh giá xếp hạng 
= 

Tổng điểm của phòng Tư pháp tự chấm + (Tổng điểm của các đơn vị thuộc Sở chấm x2) 

3 

Ví dụ: - Phòng Tư pháp A tự chấm tổng điểm đạt 198 điểm. 

  - Các đơn vị thuộc Sở chấm  cho đơn vị A đạt tổng điểm  180 điểm  

Kết quả là: 
198+180x2 

= 186 điểm (điểm để xem xét, đánh giá, xếp hạng) 
3 

- Phòng Tư pháp tự chấm điểm phải căn cứ vào tài liệu kiểm chứng. Trường hợp tổng điểm do Phòng Tư pháp tự chấm cao 

hơn so với tổng điểm do các đơn vị thuộc Sở chấm, nếu thấy cần thiết, Sở Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu 

Phòng Tư pháp tự chấm điểm lại cho đúng quy định.  
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II. VỀ XẾP HẠNG 

Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các Phòng Tư pháp và nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các 

Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định xếp hạng các Phòng 

Tư pháp thành 4 hạng:  Hạng A, Hạng B, Hạng C, Hạng D. Cụ thể như sau: 

- Hạng A: Xuất sắc (Từ 180 trở lên). 

- Hạng B: Tốt (Từ 160 đến dưới 180 điểm). 

- Hạng C: Trung bình (Từ 150 đến dưới 160). 

- Hạng D: Yếu (dưới 150 điểm). 

*Lưu ý: Xếp hạng C trở xuống đối với các trường hợp sau đây 

- Đơn vị mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra. 

- Đơn vị có cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc có cá nhân vi phạm pháp 

luật bị truy tố. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng đối với các Phòng Tư pháp và kết quả bình xét, suy tôn của Khối thi đua, Sở Tư pháp 

xem xét quyết định xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm, kết quả công 

tác được tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/10/2019 và ước tính đến 31/12/2019, gửi về Sở Tư pháp 01 bản (qua Văn 

phòng Sở) và Trưởng Khu vực thi đua 01 bản trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. 

2. Trưởng các phòng thuộc Sở được giao giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực đối với Phòng Tư pháp có 

trách nhiệm xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí và chấm điểm theo điểm đã được quy định xong trước ngày 

20/11/2019. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các phòng Tư pháp và kết quả chấm điểm của các đơn 

vị thuộc Sở, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Sở Tư pháp tổ chức đánh giá, dự kiến xếp hạng, báo cáo Lãnh đạo Sở xem 

xét cho ý kiến và trình Giám đốc Sở quyết định trước ngày 30/11/2019 và gửi Quyết định xếp hạng xếp hạng Phòng Tư pháp 

năm 2019 về các phòng Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố chậm nhất sau 10 ngày  kể từ khi được Lãnh đạo Sở ký 

ban hành./. 


