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Bối cảnh yêu cầu thực hiện công tác năm 2022 gắn với thực tiễn thực hiện 

nhiệm vụ của từng địa phương. 
 

Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên. 

- Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Khó khăn, hạn chế 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, rà soát VBQPPL  

1.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

- Về quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật. 

- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: Nêu rõ số lượng, 

đánh giá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thẩm định (bao gồm cả việc 

chuẩn bị hồ sơ thẩm định), góp ý VBQPPL. 

- Về kiểm tra VBQPPL: Kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra 

theo thẩm quyền, việc kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn. Trong đó, 

đánh giá về tổ chức thực hiện; số văn bản đã tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm 

quyền; số văn bản phát hiện trái pháp luật (về thẩm quyền, nội dung); số văn bản 

sai sót về căn cứ pháp lý, hiệu lực, thể thức, kỹ thuật trình bày; tình hình tự xử lý 

hoặc kiến nghị cơ quan khác xử lý văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội 

dung; tình hình xử lý văn bản trái pháp luật theo kết luận, kiến nghị của Bộ Tư 

pháp hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ khác (trong đó nêu rõ thông tin về tình hình 

xử lý đối với văn bản đã được kết luận trong năm 2022; tình hình xử lý đối với 

văn bản đã được kết luận trước năm 2022 và đã được Bộ Tư pháp hoặc các bộ, 
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cơ quan ngang bộ khác đôn đốc nhưng chưa xử lý); đánh giá hậu quả, tác hại do 

văn bản trái pháp luật gây ra (nếu có) và biện pháp khắc phục; việc xem xét xử 

lý trách nhiệm đối với cơ quan, người có liên quan trong việc tham mưu soạn 

thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản trái pháp luật. 

(Gửi kèm theo Báo cáo Danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, 

nội dung đã phát hiện qua công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 

trong năm 2022 trong đó nêu rõ số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành; cơ quan 

(người) ban hành; tên văn bản; tình hình xử lý).   

- Về công tác rà soát VBQPPL: Kết quả tổ chức thực hiện công tác rà soát 

VBQPPL; số liệu về văn bản phải rà soát, số văn bản đã được rà soát, kết quả rà 

soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát (căn cứ rà soát văn bản phát 

sinh trong năm 2022); kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn 

(nếu có); việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo 

quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (trong đó nêu rõ tổng số 

văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần). 

- Tình hình triển khai thực hiện Công văn số 2293/BTP-KTrVB ngày 

04/7/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để 

thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023. 

- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho 

công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. 

1.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 

2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật 

2.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

- Việc tham mưu ban hành/ban hành các kế hoạch triển khai các VBQPPL; 

tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn những nội dung cơ bản của luật; việc xây 

dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được giao. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (việc thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật; các lĩnh 

vực trọng tâm đã thực hiện...). Tình hình thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 (theo Quyết 

định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ về nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số 

Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

2.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 
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3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

3.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

- Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; các 

văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL năm 2022. 

- Kết quả triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Tình hình thực hiện: 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; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; triển khai các nhiệm 

vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp theo Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng năm 2022; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn 

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 

- 2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Quyết 

định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật” và các Đề án về PBGDPL và các Đề án về PBGDPL; triển khai các Chương 

trình phối hợp về công tác PBGDPL với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác (nếu 

có). Tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Về 

ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. 

Kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021, 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp; kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo 

Quyết định số 619/QĐ-TTg; kinh phí cho công tác này ở các cấp; tình hình triển 

khai nội dung tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các 

cấp giai đoạn 2021-2025.  

Kết quả củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và công tác PBGDPL trong trường 

học; công tác PBGDPL về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.  

Việc kiện toàn, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tình hình triển khai Ngày Pháp luật năm 2022. 
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- Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở. Việc triển khai, tổng kết 

thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 

- 2022”. 

- Số liệu và đánh giá về kinh phí dành cho công tác PBGDPL, về xã hội 

hóa công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cấp xã 

và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 tại địa phương. 

- Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia 

Việt Nam trong tình hình mới. 

3.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 

4. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con 

nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước  

4.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

- Về công tác hộ tịch, đề nghị: 

+ Báo cáo kết quả thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi 

hành; đặc biệt việc triển khai việc thực hiện các văn bản pháp luật mới được ban 

hành trong lĩnh vực hộ tịch (như: Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 

04/2020/BTT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông 

tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/1/2022 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.) 

+ Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê 

hộ tịch: tập trung đánh giá tình hình đăng ký khai sinh cho trẻ em, tình trạng đăng 

ký khai sinh quá hạn hoặc trẻ em không được đăng ký khai sinh do có vướng 

mắc, khó khăn (có thống kê số liệu, nguyên nhân của những trường hợp chưa 

được ĐKKS là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em chưa 

xác định được cha/mẹ, trẻ em được nhận làm con nuôi, trẻ em sống trong Cơ sở 

bảo trợ xã hội). 

+ Báo cáo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý 

hộ tịch, kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tình hình triển 

khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-87-2020-nd-cp-quy-dinh-co-so-du-lieu-ho-tich-dien-tu-dang-ky-ho-tich-truc-tuyen-449041.aspx
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+ Tình hình triển khai thực hiện Đề án liên thông thủ tục hành chính đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí. 

+ Các sai sót, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch phát 

hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch hoặc phản 

ánh, kiến nghị của người dân, báo chí và kết quả xử lý (nếu có); các vướng mắc, 

khó khăn khác về nghiệp vụ hộ tịch (nếu có). 

+ Báo cáo về việc việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ 

tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã.  

- Về công tác quốc tịch, đề nghị:  

+ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Quốc tịch Việt Nam. 

+ Đánh giá chung tình hình người di cư tại địa phương sau khi kết thúc triển 

khai thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính 

phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn 

không giá thú trong vùng biên giới hai nước”; tình hình đăng ký và quản lý hộ 

tịch cho những trường hợp đã được nhập quốc tịch theo Thỏa thuận trên.  

+ Tình hình thực hiện Quyết định số 514/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 

01/4/2021 “Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, 

an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2020 – 2030”. 

- Về lĩnh vực chứng thực, báo cáo tình hình thi hành Nghị định 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch; việc triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 

03/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tình hình triển khai thực hiện 

công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Khoản 3 

Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Về công tác nuôi con nuôi: (1) công tác quản lý nhà nước về nuôi con 

nuôi (trong đó chú trọng: (i) kết quả  đôn đốc UBND cấp xã hàng tháng rà soát, 

đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi đối với trẻ em đang được cá 

nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy 

định của pháp luật (thực hiện khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2011/Đ-CP đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 24/2019/Đ-CP), (ii)công tác phối hợp 

liên ngành ở địa phương trong thực hiện việc rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, đôn 

đốc cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em cần tìm gia đình thay thế để thực hiện 
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thủ tục tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo đúng quy định của pháp luật, (iii) 

công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật nuôi con 

nuôi để hạn chế tình trạng nuôi con nuôi mà không đăng ký tại cơ quan có thẩm 

quyền, (iv) công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký  nuôi con nuôi); (2) 

tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước (tổng số trường hợp đăng ký, số vụ 

việc bị thu hồi, hủy bỏ; chấm dứt việc nuôi con nuôi; nuôi con nuôi ở khu vực 

biên giới; (3) tình hình đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tổng số 

trường hợp đăng ký, số vụ việc bị thu hồi, hủy bỏ; công tác lập danh sách trẻ em 

cần tìm gia đình thay thế; số lượng cơ sở nuôi dưỡng tham gia vào công tác việc 

nuôi con nuôi). 

- Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP): (1) Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện các văn bản, đề án trong lĩnh vực LLTP; (2) Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 

LLTP: số thông tin LLTP nhận được; số thông tin LLTP đã tiếp nhận, kiểm tra, 

phân loại; số bản LLTP đã lập và cập nhật bổ sung; số lượng thông tin LLTP tồn 

đọng (số lượng thông tin chưa vào sổ tiếp nhận và số lượng thông tin chưa lập 

LLTP, cập nhật TTLLTPBS); (3) Tình hình cấp phiếu LLTP: số hồ sơ yêu cầu 

cấp phiếu nhận được; số phiếu đã cấp; số phiếu cấp đúng hạn, cấp trễ hạn; số 

phiếu LLTP đã cấp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến; 

kết quả thực hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về việc 

phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP; (4) Tình hình phối hợp 

liên ngành trong công tác LLTP". 

- Trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: (1) Công tác quản lý nhà 

nước về ĐKBPBĐ (Kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ; công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ĐKBPBĐ; công tác hướng dẫn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về ĐKBPBĐ); (2) Kết quả đăng ký, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

- Về công tác bồi thường nhà nước: Đánh giá tình hình thực hiện công tác 

bồi thường nhà nước. 

4.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 

(Như: + Các sai sót, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch 

phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch hoặc phản 

ánh, kiến nghị của người dân, báo chí và kết quả xử lý (nếu có). 

 + Các vướng mắc, khó khăn khác về nghiệp vụ hộ tịch (nếu có).) 

5. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính  

5.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

Việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm 

tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo 
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trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện chế 

độ thông tin, báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

5.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 

6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen 

thưởng; nghiên cứu khoa học pháp lý 

6.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu so sánh cụ thể với năm 2021): 

- Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư 

pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả thực hiện pháp 

luật về bình đẳng giới trong công tác tư pháp và công tác cán bộ ngành Tư pháp. 

6.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể). 

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật của công tác tư pháp và đóng 

góp vào kết quả kinh tế - xã hội của địa phương (có dẫn chứng cụ thể). 

2. Đánh giá chung về những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân. 

 

Phần thứ hai: 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2023 

Bối cảnh yêu cầu công tác tư pháp năm 2023 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023 

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 (nhiệm vụ trên các 

lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục II, Phần thứ nhất của Đề cương Báo cáo). 

2. Giải pháp chủ yếu (giải pháp chủ yếu công tác tư pháp). 

II. KIẾN NGHỊ (nếu có) 
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