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Yen Bái, ngày 20 tháng 5 nám 2021 

/ci CHI THI 
CUA BAN THU'ONG VU T1NH UY J ) • 

cHuvF:    ye tiêp tiic day minh và nâng cao chat lirçng cong tác 
LL'HMO cáithh tir pháp trén dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2021-2025 

Trong nhüng näm qua, các cp Uy, chInh quyn, các Ca quan tr pháp 
trong tinh dä quan tam lành do, chi dao,  t chirc thirc hin dy dü, nghiêm 
tüc các chü truang, djnh hrn9ng cüa Bang v cong tác cãi each tu pháp; nhn 
thirc cüa cp üy, chInh quyên, can b, dàng viên và nhân dan v vi trI, vai trô, 

quan trçng cüa cong tác cãi cách tu pháp duçic nâng len rO ret. To chirc 
b may, chirc nàng nhim v1i, thm quyn cüa các Ca quan tu pháp ducc kin 
toàn, diôi mth. Cht hxgng, hiu lixc, hiu qua cüa hoat dng tu pháp trng 
buóc duçc nâng cao. Ca sô 4t cht, phuang tin lam vic cUa các ca quan tu 
pháp duçc quan tam dâu tu, nâng cap. Sir phôi hcp giüa các cp, các ngành 
v cOng tác tu pháp ducc chñ trçng; bào v quyn con ngui, quyn cong 
dan, quyn và lçxi Ich hçp pháp cüa ca quan, t chüc, Ca nhân; gop phn giü 
v€ing an ninh chInh trj, trt tir an toàn xA hi, thc day phát trin kinh té - xã 
hOi trên dja bàn tinh. 

Tuy nhiên, ben canh  kt qua dat  duc, cOng tác cài cách tu pháp con có 
mt s han  ch nhu: Vic quán trit và trin khai thrc hin chii truang, nghj 
quyêt cüa Bang ye cài cách tu pháp i mt s noi chua sâu rng. Mt sO cap 
üy, t chirc dãng, can b, dang viên chua nhan thirc dy dii trn quan tr9ng 
ciia cOng tác cài cách tu pháp. Quan h phi hgp giUa các Ca quan tu pháp 
vói các ban, ngành có lien quan có iüc, có nai cOn thiu chat chë. Di ngü 
can b tu pháp, bO trg tu pháp, nht là di ngü 1ut su cOn thiu. COng tác 
diu tra, truy t6, xét xü và thi hành an có mt chua dap 1rng yêu cu, cht 
lucing tranh t1ing & mt so phiên tOa chua cao. Cong tác giám djnh tu pháp & 
mt sé lTnh vi.rc cOn gp khó khãn. Ch.t luqng, hiu qua giám sat hoat dng 
cüa các ca quan tu pháp có m.t cOn han  ché. Ca sO' 4t cht, trang thiêt bj, 
phuang tin lam vic cüa ca quan tu phap chua dáp i1ng yêu cu nhim vii. 

D tip tiic d.y manh cong tác câi cách tu pháp trên dja bàn tinh trong 
thO'i gian tó'i, Ban Thu&ng vi Tinh üy yOu câu các cap üy, chInh quyOn, Mt 
trn T qu6c và các to chirc chInh trj - xã hi trong tinh tp trung lAnh dao, 

chi dao, t chüc thirc hin tot mt s nhim vi tr9ng tam sau: 
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1. Thu*ng xuyên quán trit, thông tin, tuyên truyn v chü trtro'ng, 
nhim vi, tInh hInh và kêt qua cong tác cãi cách tir pháp 

Kjp thai t chüc quán trit, thông tin, tuyên truyn sâu rng tó'i toàn th 
can b, diàng vién, cong chic, viên chirc và nhân dan các chü truong,quan 
diiêm, djnh hrning cüa Dãng ye cài cách tu pháp; tr9ng tam là Nghj quyêt Di 
hi XIII cüa Dàng, Nghj quyêt Dai  hi XIX Dàng b tinh, Nghj quyêt so 49-
NQ/TW ngày 02/06/2005 cüa BO ChInh trj và các kêt luan, chi thj cüa BO 
ChInh trj v xây dirng, hoàn thin h thông pháp 1ut và cãi cách tu pháp. 

Các huyn, thj, thành üy, diáng üy trirc thuc Tinh üy, các cci quan tu' 
pháp tO chirc quán trit sâu rng ti can bO lãnh dto chü chOt, can b có 
chirc danh tu pháp Huóng dn so 04-HD/TW ngày 09/12/2020 cüa Ban BI 
thu thuc hiên Chi thi sO 26-CT/TW ngay 09/11/2018 cüa B ChInh trj "Vê 
tang cithng s1r lãnh do cüa Dàng dOi vfci các CG quan bào v pháp 1ut 
trong cOng tác diiêu tra, xir l các v1i an, viii vic". 

Các ca quan tu pháp chü dung tham mru cho cp üy, chInh quyn lãnh 
do, chi do vic quán trit, triên khai kjp thai các chü truang cüa Bang, 
pháp 1ut cüa Nhà nu6c, nhât là các dao  1ut mi ye tu pháp bào dam phà 
hçip vi tü'ng dja bàn, tàng linh virc, tirng nhóm dôi tucing. Phat huy vai trà 
cüa các co quan báo chI, các phuang tin thông tin dai  ching trong vic 
thông tin, tuyên truyên ye cong tác cãi cách tu pháp và hoat  dng tu pháp. 
Bay manh  cong tác tuyên truyên thông qua hoat dng xét xr, trg giüp pháp 
1, tu van pháp luat  cho các dôi tung, nhât là ngui nghèo và dông bào dan 
tc thiêu so 6' nhüng da bàn vng cao, vüng dc bit khó khän cüa tinh. 

2. Tang cirô'ng sir lAnh do cüa các cp üy, to chfrc dáng dôi vói 
cong tác cãi cách tir pháp 

Các cp üy, t chirc dàng tip tiic hoàn thin, ciii th hóa phuong thirc 
lãnh dao  dOi vó'i to chirc và hoat  dng ci1a cac co quan tu pháp theo dung co 
chê "Dáng lãnh dqo chit chë hoqt dç5ng tu'pháp và các ccx quan tu'pháp ye 

chInh trl,  to ch&c và can bç5; khác phyc tInh trçing cap zy dáng buong lOng 
ldnh d4o hoc can thip khOng dzng vào hoçit dng twpháp ". 

Các co quan tu pháp tip tiic thrc hin có hiu qua Nghi. quyt Ban 
Chap hành Trung uo'ng 4 khóa XII ye tang cu6'ng xây drng, chinh don Bang, 
ngãn chn, day lüi tInh trng suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, do dic, lOi 
sOng, nhüng biêu hin "tr din biên", "tr chuyên hóa" trong ni b; Chi thj 
s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cUa B ChInh trj "Va dAy manh  hçc tp Va lam 
theo tu tu&ng, dao  duc, phong cách Ho ChI Minh" và các nghj quyêt, chi thj, 
chuong trInh, ké hoch cUa Tinh Uy, Ban Thu6'ng v1i Tinh üy y  cOng tac xây 
drng Bang. Quan tam chi diao  cong tác xây dixng to chuc dãng, phát trin 
dãng yien trong cac co quan tu pháp, to chuc bO trç tir pháp, nht là v6'i t 
chuc hành nghe lut su, cong chung. 
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Thirc hin tét viêc thi.thng tr1rc cp üy dljnh kS'  th chi'rc hi nghi. giao 
ban vó'i các Co quan kh6i nôi chInh d kjp th?yi nrn bat tInh hInh, chi dao  xir 
1 các viii an, vii vic nghiêm tr9ng, phüc t.p, du 1un xã hOi  quan tam, các vi7i 

an tham nhUng, kinh té, nhftng vii an thuc din theo dôi, chi dao  c1ia cap üy. 
Chi dao  các co' quan tu pháp thirc hin nghiêm các quy djnh c1ia pháp 1u.t, 
Chi thj s 26-CT/TW ngày 09/11/20 18 cüa Bô ChInh tr "Vê tang cung s'ti 
lãnh dlao  cüa Dãng di vâi các Ca quan bào v pháp 1ut trong cong tác diêu 
tra, xir 1 các v1i an, v1i vic", Huâng dn s 04-HD/TW ngày 09/12/2020 cüa 
Ban BI thu thirc hin Chi thj so 26-CT/TW và Quy djnh so 33-QD/TU ngày 
15/6/2020 cüa Ban Thuing viii Tinh üy v vic chi dao,  theo dOi, kiêm tra, 
giám sat xir 1 các vii an, vi vic cüa Ban Thuäng vii Tinh üy, Thuà'ng trçrc 
Tinh u và Ban Ni chInh Tinh u, ban thung vi huyn üy, thj üy, thành üy. 
Chi dao  giài quyêt tot don thu khiu nai,  t cáo trong hoat dng tu pháp. 

Chi dao  t chirc thirc hin nghiêm các chü truorng cüa Dàng, quy djnh 
cüa pháp 1ut v cài cách hành chInh trong các co quan tu pháp; Ye cong 
khai, minh bach  trong hott dng t6 tng; v trin khai th1rc hin Lust Hôa 
giãi, di thoai tai  Tea an; chi do thrc hin té,t Lut Dc xá näm 2018 và các 
quy djnh v giàm an, tha tü truc thai han  có diu kin; quán l tt dii 
tuçng thi hành an tai  cong dng. 

Chi dao  thrc hin tét chñ truong xã hi hóa hoat dng b trçi tu pháp và 
các chin luçic, d an cüa Trung uong v phát triên nghê lut su, nghê Cong 
chirng; di mri cOng tác trg giüp pháp 1; tang cuing quàn 1 nba nithc trong 
lTnh vrc d.0 giá tài san... 

3. Di mO'i, nâng cao chat ltrçrng vic nghiên cfru, xây diyng, tham 
gia kin; so' kt, tng kt thirc hin chInh sách, pháp 1ut 

Tip tiic dii mth, nâng cao cht lugng, hiu qua trong vic xây dirng 
van bàn quy pham pháp 1ut, bào dam tMng nht, dông b, có tInh khà thi 
cao, phü hç'p vó'i diu kin, yêu cu thrc tin cüa dja phuong. Nang cao trách 
nhim, sir phi hp trong cong tác soan thào, tham tra, chinh 1, hoàn thin 
van bàn quy pham pháp 1ut, bào dam thi gian, chat lugng. 

T chirc thirc hin hiu qua vic 1y kin tham gia vào các chInh sách, 
dir an 1ut nhm gop phn hoàn thin chInh sách, pháp 1ut trên các linh virc, 
nht là pháp 1ut ye hInh sir, dan sr, to t1Tng tu pháp, ye to chirc và hoat dng 
cüa các co quan tu pháp, b trçi tu pháp. 

Lành dao,  chi do, t chirc thrc hin vic so kt, tng kt các diao lut 
chuyên nganh v tu pháp, b trçi tu pháp theo quy djnh; qua do kjp thai phát 
hin nhüng van d bat cap, kho khan, vu'âng mac trong thrc tin áp dçing 
pháp lut d kin nghj ban hành van bàn huó'ng dn hoc sira dôi, bo sung 
cho ph hqp. 
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4. Nâng cao cht 1uçrng, hiu qua hott dng cüa các co' quan tu' 
pháp,b trçrtirpháp 

Các ca quan tu' pháp thirc hin t& các quy ch ph& hçp, bào dam mi 
hành vi vi pham pháp 1ut duçic phát hin dêu phài bj xü l; không dê xày ra 
oan, sai hoc bO 19t ti pham Va ngii pham ti; hoàn thành các chi tiêu c 
th theo nhim vii duçic giao. Tip t1ic xác dnh co quan tôa an có vj trI trung 
tam a xét xi:r là hoat dng tr9ng tam, lay chat luçing tranh t1Tng tai  các phiên 
tOa xét xir là khâu dt phá cüa hoat dng tu pháp. 

Ca quan diu tra các cp dam bào 1 thii l t giác, tin báo v ti 
pham, kin nghj khâi th dat  100%. T l giài quyt t giác, tin báo v ti 
phm, kin nghj khi th dat  trên 90%. Dam bâo 100% các vy. vic có dâu 
hiu ti phm du phài di.rc kh&i t; t' l diêu tra khám phá các loai ti 
pham dat  trên 80%; trong do, an rt nghiêm trpng, d.c bit nghiêm tr9ng dat 
trên95%. 

Vin kim sat nhân dan hai cp áp dung các bin pháp dng b d thrc 
hin t& chüc näng th1rc hành quyn cong t& kim sat hoat dng tu pháp; bão 
dam kim sat 100% các trung hcrp thii l, giài quyt t giác, tin báo v ti 
pham, kin nghj kh&i th; quyêt djnh truy to dung thai han  100%; truy to bj 
can dung tOi  tr 98% tr& len; t l kháng nghj phiac thm v hInh sçr di.rc TOa 
an chp nhn dat  tr 85% tra len. Han  ch thp nht vic trâ M sa d diêu tra 
b sung. 

Ngành TOa an có các giãi pháp nâng cao ch.t lugng xét xir, giâi quyt 
các loai vii vic; dam bào t 1 giài quy& an hInh sir dat  97% trâ len, an dan 
sv dat 93% tra len, an hành chInh dt 90% tra len; tT l các bàn an, quyt 
djnh süa do nguyen nhân chia quan không vuçit qua 1,2% tong so các 
loai an; nâng cao 1 hOa giâi thành các v1,i vic dan sir, t 1 d& thoai thành 
các khiu kin hành chInh; không d xáy ra vic bàn an, quyt djnh tuyên 
không rO, gay khó khän cho cong tác thi hành an. 

Ca quan Thi hành an dan s1r Co cac giai pháp d nâng cao t 1 thi hành 
an, dam bào thi hành an dat  trén 75% v vic và trén 35% v tin có diu 
kiên thi hành; dam bão theo dOi thi hành di vOi 100% bàn an hành chInh có 
hiu lirc pháp lut. 

Nâng cao ch.t lu'cing và hiu qua hoat dng ciaa cac th ch(rc b trg tu 
pháp. Chia trçng phat triên di ngü 1ut su và trc giiap viên pháp 1; tang 
ci.rang quân 1 nhà nuac v lut six gn vai phat huy vai trO, trach nhim ti.r 
quàn ciaa to chiac xà hi - nghê nghip ciaa 1ut six. Phát buy vai trO ciaa Hi 
Lut gia trong vic tham gia xây d%rng pháp lust, phàn bin xä hi, tu van 
pháp 1ut. 
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5. Kin toàn to chfrc b may, nâng cao chat ltrqng di ngft can b co 

chfrc danh tu pháp 

Tip tiic thirc hin nghiêm tue vice dii mth, sp xp, kin toàn th chirc, 
bO may ca quan diiêu tra, vin kiêm sat, tôa an, co quan thi hành an tinh gçn, 
hoat dng hiu 1ire, hiu qua theo tinh than Nghj quyêt so i 8-NQ/TW cüa 
Ban Chap hành Trung uang Bang khóa XII và Kê hoach so 72-KH/TU ngày 
02/01/2018 eüa Tinh üy. 

Länh dao,  chi  dao  cong tác quy hoach, drào tao,  bM duong, xây drng 
dii ngü can b tLr pháp có bàn lTnh ehInh trj, giöi ye nghip vii, tinh thông ye 
pháp 1ut, thire sir hem ehInh, cOng tam, chuyên nghip, dU phâm chat, näng 
11rc, uy tin dráp irng yêu câu nhim vi,i trong tInE hInh mfi. Tang cuô'ng to 
chüc eác phiên tôa ri1t kinh nghim theo tinh than cái each tu pháp dé nâng 
cao k5 näng nghip viii cho hi thâm nhân dan và di ngü can b có chirc 
danh tu pháp. 

6. Tang ctrô'ng Va nâng cao hiu hrc, hiu qua cOng tác kiêm tra, 
giám sat cüa ccr quan chfrc näng trong hot dng tir pháp, b trçr tir 
pháp, không d xãy ra tham nhUng, tiêu circ trong hott dQng tir pháp 

Nâng cao chat lucing, hiu qua cong tác kim tra, giám sat cüa cp üy, 
Ban Chi dao  cãi each ti' pháp tinh, Hi diông nhân dan, Uy ban Mt trn To 
quc Vit Nam và các t chirc dioàn th các cp dlOi vó'i hoat dng cüa the ca 
quan tu pháp, bô trg tu pháp. Thirc hin tt quy ch pMi hgp giUa Uy ban 
nhân dan tinh vi Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan tinh; quy chê 
phi hçp giUa Uy ban Mt trn T quc các cp vi các co quan ti.r pháp 
trong vic tham gia giám sat các hoat dng tu pháp. TAng cu6ng chat van và 
trà lôi chat van ye hoat dng tu pháp tai  các ki hçp Hi dng nhân dan. 
Thung xuyên kim tra, dOn d6c vic thirc hin các kt 1un, kin nghj sau 
kiêm tra, giám sat. Phàt huy vai trO cüa càc ca quan báo chi và toàn xA hi 
tham gia giám sat hoat dng tu pháp, b trçy tu pháp. 

7. Quan tam du tir, h trç" co' s& vt chat cho các co' quan tu' pháp 

Các ca quan tu pháp chü ding d xut vth các ca quan tu pháp Trung 
uang trong viêc du tu ca sO' 4t cht, phuang tin, trang thit bj phc viii cho 
các hoat dng cüa Ca quan tu pháp dja phuang dáp ung yeu cau dâu tranh 
phOng, chOng ti pham và cOng tác cài each tu pháp. 

Hang nAm, lily ban nhân dan tinE, Uy ban nhân dan cp huyn xem xét 
can dOi mt phân kinh phi tii ngân sách tinh và ngân sách cp huyn ho trci 
cho hoat  dng cüa các ca quan tu pháp, t chüc b trçY tu pháp, trong do cO 
hi 1ut gia, doàn 1ut su và các to chuc giám djnh tu pháp. 
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8. Các cp üy, t chirc dãng, chInh quyn, Uy ban Mt trn T quôc, 
các t chüe doàn th các cp Co trách nhim lãnh dao,  chi do phô biên, quán 
trit, xay dirng chuang trInh, k hoach và phân cong trách nhim cii the dé 
triên khai thirc hin hiu qua Chi thj nay. 

Ban Ni chInh Tinh u - Ca quan Thuäng trc Ban Chi do câi each tu 
pháp tinh chü trI, phi hqp vó'i các Ca quan lien quan theo dOi, don dc, kiêm 
tra vic trin khai thirc hin; djnh k ho.c dt xut báo cáo kt qua thijc hin 
vâi Ban Thi.thng v11 Tinhüy. 

Chi thj nay ducc ph bin dn chi b. 

Nai nhân: T/M BAN THU NG VV 
- Ban BI thu TW Dáng (b/c), Bi THU 
- Ban Nôi chInh TW, Van phông TW Dãng, 
- Các ban can sr dãng, dâng doàn, 
- Các ban, s, ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các huyn, thi, thànhiy, Dâng üy trirc thuc Tinh üy, 
- Các dông chI Tinh u viên, 
- Các thành viên Ban Chi dao CCTP tinh, 
- Li.ru Van phông Tinhüy. 
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