
DANG BO TtNU YEN BAJ BANG CQNG SAN VIT NAM 
THANU UY YEN BA! 

* 

s 2-iuJTu TP. Yen Bái, ngày 26 tháng 6 nárn 202] 

KE IIOACH HANH BONG 
Thiyc hin Chi thj s 13-CTITU, ngay 20/5/2021 cüa Ban Thirô'ng viii Tinh üy 

Yen Bai ye tiep tiic day minh va nang cao chat hrç'ng cong tac cai cach hr 
pháp trên dia  bàn tinh Yen Bái, giai do311 2021-2025 

ThiJC hin Chi thj s6 13-CT/TU, ngày 20/5/2021 cUa Ban Thi.rmg vi 
Tinh .üy Yen Bái v tip tic d.y manh  và nãng cao chit luqng cong tác cãi 
cách tu pháp trên dja bàn tinh Yen Bái, giai don 202 1-2025, Thành üy Yen 
Bái xây drng K hoach  hành dng vói nhttng ni dung sau: 

I. M11JC BId, YEU CAU 

1.MiicdIch 

- Xác djnh rO djnh huâng, nhim vi tr9ng tam và giãi pháp chü yêu cüa 
Chi thj s6 13-CT/TU, ngày 20/5/2021 cüa Ban Thu?ing vii Tinh üy Yen Bái v 
tip tiic dy mnh va nãng cao cht hrcing cOng tác cái cách hi pháp trên dja 
bàn tinh Yen Bái, giai doan  2021-2025 

- Tip t1ic trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 49-NQ/TW, 
ngày 02/6/2005 cüa BO ChInh trj (khóa IX) v "Chin hxc cái each hi pháp 
dn näm 2020" và jnh huàng nhim viii cUa Ban Chi dao  câi each hi pháp 
Trung ucing, cUa tinh v cOng tác câi each hi pháp giai doan  2016-2021; Nghj 
quy& Dai hOi Dãng bO tinh 1n thu xix, Nghj quyt Dai hOi Dãng b thành 
ph 1n thir XX, các quy djnh cüa Hin pháp näm 2013, pháp 1ut v cong tác 
tu pháp va cãi each hi pháp. Nâng cao nhn thurc cña can b, dâng viên Va 
nhân dan v vai trà, nghia cüa chii tnrclng cái each hi pháp trong di sng xâ 
hOi, gópphn gift vting an ninh chInh trj, trt ti an toàn xä hOi, tao mOi tru?Yng 
pháp 1 on djnh, thuic day phát triên kinh tê -. xã hi cüa dja phuccng. 

2. Yen can 

- Phát huy và nâng cao vai trô, trách nhim cfia các cp üy dâng, co 
quan, dja phucmg di vâi cong tác cài each tu pháp; có 1 trInh phü hcip vói 
churc näng, nhim vi và tinh hInh thrc tin cüa cci quan, dcm vj trong vic 
thiic hin cài each tix pháp giai doan  2021 - 2025. 



2 

- Di mâi, nãng cao chat lucrng hoat ng cUa các ca quan tix phap; tang 
cucng hiu lirc, hiu qua cong tác diu tra, truy th, xét xü và thi hành an, 
không d xãy ra oan sai, bô lçt t0i  phm. 

- Cong tác câi cách tu pháp phài duçic tin hành dng bO,  thuing xuyên, 
lien tile,  có hiu qua, vâi sir  tham gia, phi hcip cht chë cüa các ngành, các 
cap, ca quan, don vj, dja phuong trên ca si barn sat chü trucing, nghj quyt, 
kêt 1un va các van bàn chi dao  cüa Trung uong, Tinhüy ye câi cách tu pháp. 

IL. NQI DUNG THIIC HhIN 
• 1. Thurnig iuyên quán trit, thông tin, tuyên truyn v chü frirong, 

nhim vi1i, tInh hlnh và kt qua cãi cách hr pháp 
1.1. T chirc qun trit, thông tin, tuyên truyn sâu rung tâi toãn the can bO, 

dãng viên, cong chirc, viên ehirc va than .dn các' chü trLxang, quan diem, djnh 
huóng cña Dãng v cài cách tir pháp. Tr9ng tam là Nghj quyt Dai h0i XLII cüa 
Dang, Ngh quyet Dal  hi XIX cua Dang b9 tmh, Ngh quyet so 49- NQiTW ngay 
02/6/2005 cüa BQ chInh tn; cac kt lun, chi thj cia 130 Chinh tn v xây drng, 
hoan thiçn hç thong phap lut ye cai each tir phap; Chi th so 1 3-CT/TU, ngay 
20/5/2021 cüa Ban Thuàrng vit Tinh üy Yen Bái v tip tic dy mnh và nãng 
cao chat hrcng cong tác cài cách tu pháp trén dja bàn tinh Yen Bái, giai don 
2021-2025. 

- Ca quan chü trI: Ban Tuyên giáo Thanhüy. 

- Ca quan ph6i hqp: Các Ca quan tu pháp (Cong an, Tôa an nhân dan, 
Vin Kim sat nhãn dan, Chi cilc  Thi hành an dan sir thành ph6). 

- Thii gian thirc hin: Thuing xuyên. 
A P A A A P P A P A I' A P P 1.2. To chuc quan tniçt sau r9ng tai can bQ chu chot, can bQ co chuc 

danh tu pháp Huâng dn s 04-HD/TW ngày 09/12/2020 cüa Ban BI thu v 
thirc hin Chi thj s6 26-CT/TW ngày 09/11/2018 cüa Bô ChInh trj v "tang 
cw&ng s lãnh dgo cña Dáng di vái các ccr quan báo vpháp luat trong cong 

I' P P P P •A tac theu tra, xu' ly cac vy an, vy viçc 

- Ca quan chü trI: Cong an thành ph6. 

- Cci quan ph6i hqp: Ban Tuyên giáo Thành üy. 

- Co quan thc hin: Các cci quan ttx pháp (Cong an, Tôa an nhân dan, 
Vin Kim sat nhân dan, Chi cue  Thi hành an dan s thành ph). 

- Thii gian thc hin: Giai don 202 1-2025. 
1.3. Các cci quan Tu pháp chü d0ng tham muu cho cp üy, chInh quyn 

thãnh ph lânh dao, chi dao vic quail trit, frin khai kjp thii các chü tnrang 
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cUa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuâc, nMt là các dao  lu.t mói v tu pháp dam 
bão phü hçip vâi trngdja bàn, tfrng lTnh vrc, trng nhóm di tucmg. 

Phát huy vai trô cüa Ca quail truyn thông, cac phucmg tin thông tin dai 
chung trong vice thong tm, tuyen truyen ye cong tac cai each tu phap va hot 
dng tu pháp. D.y m?nh  cong tác tuyOn truyn thông qua hot dOng xét xir, 
trçr giuip pháp lb", tu vn pháp lut cho các d6i tucing là nguii nghèo. 

- Ca quan chü trI: Cong an thành pM. 

- Ca quan pMi hcip: HQi dng phi hcip pM bin, giáo diic pháp luat 
thành pM; Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph6 va CáC ca quail, 
dan vj có lien quan. 

- Ca quan thrc hin: Các ca quan tir pháp (Cong an, Tha an nhân dan, 
Vin Kim sat nhãn dan, Chi cijc Thi hành an dan sr thành pM). 

- Thii gian th1rc hin: Trong 11am 2021 và giai doin 2021-2025. 

2. Tang cirô'ng siy lãnh do cüa các cp üy, tä chirc dãng di vó'icông 
tác cäi cách tir pháp 

2.1. Các cp üy, t chirc dãng tip tVc  hoàn thin, cii th hóa phixang 
thrc lnh d?.o  di vâi t chIrc và hot dng cüa các Ca quan tu pháp theo dung 
ca ch "Dàng lânh dqo chat chê hogt dng twpháp và các cci quan tirpháp v 
chInh trj, to chic và can b; khàc phyc tlnh trqng cap zy buOng lông länh dgo 
hoqc can thip khong dung vao hoqt dcng twphap 

- Co quan châ trI: Ban Thu?ing vi Thành üy. 
,• t r •A - Ca quan phoi hqp: Cac co quan, dan v Co hen quan. 

- Co quan thrc hin: Các ca quan tu pháp (Cong an, Tha an nhân dan, 
Vin Kim sat nhân dan, Chi cic Thi hành an dan sir thành pM). 

- Th?ii gian th%rc hin: Trong näm 2021 và giai doan  202 1-2025. 
t A P A 9 A 

2.2. Cac Ca quan tu phap tiep tic thrc hiçn co hiçu qua Ngh quyet hçi 
nghj ln thr 4 Ban Chap hãnh Trung uong Dãng khóa XII v thng cuàng xây 
dmg, chinh don Dãng, ngàn chtn, day 1iii tInh trng suy thoái ye tu tm1ng 
chInh trj, dao  dirc, 16i sang, nh13ng biu hin "tir din bin", "tir chuyn hóa" 
trong nOi  b; Chi thj sO 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cUa Bô Chinh trjvê "Day 
manh h9c tp và lam theo tu tithng, dao  dirc, phong each H ChI Minh" và các 
nghj quyt, chi thj, chuong trInh, k hoach cüa Tinh üy, Ban Thir?mg vi Tinh 
i'iy v cOng tác xây dimg Dãng. Quan tam ehi dao cong tác xây drng t chirc 
Dãng, phát frin dáng viên trong các co quan tu pháp. 

- Ca quan chi:i trI: Ban Thuing vi Thành ñy 
P P - Co quan phoi hcp: Cac co quan, dan v  co lien quan. 
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- Ca quan thrc hin: Các ca quan tu pháp (Cong an, Tôa an nhân dan, 
Vin Kim sat nhãn dan, Chi civic Thi hành an dan sr thành ph). 

- Thii gian thirc hin: ThiRmg xuyên. 

2.3. Thrc hin t& vic thixing trrc cp ày djnh kSr  t6 chirc hi nghj giao 
ban vâi các cci quan khi Ni chInh d kjp thii nm bat tmnh hinh, chi dao  xü 
1 các vi an, vi vic nghiêm trpng, phirc tap,  dix 1un xä hi quan tam, các v1i 

an tham nhUng kinh t, nhfing vi an thuc din theo dOi, chi dao  cüa cp ày. 

- Ca quan chü trI: Thix?mg trirc Thãnh ày. 

- Ca quan ph6i hcp: Các ca quan, dan vj Co lien quan. 

- Ca quan thirc hin: Các ca quan trong kh6i NOi  chinh thành ph6. 

- Thii gian thirc hin: Djnh k' h&ng qu, 6 thang, 9 tháng và 01 näm. 

2.4. Chi dao  cac ca quan tu pháp thirc hin nghiêm các quy djnh cüa 
pháp 1ut, Chi thj so 26-CT/TW ngày 09/11/2018 cUa Bô ChInh frj ye "TAng 
cu?ingsr lãnh dao  cUa Dáng d6i vói các ca quan báov pháp 1ut trong Cong 
tác diêu tra, xü 1 các vi an, vi vic"; Hung dan so 04-HD/TW, ngày 
09/12/2020 cuá Ban BI thu thrc hin Chi thj s 26-CT/TW và Quy djnh s6 33-
QD/TU ngày 15/6/2020 cuà Ban Thuäng vi Tinh ày v vic chi dao,  theo dOi, 
kim tra, giám sat xi'r 1 cac vi an, vi vic cüa Ban Thuô-ng vi Tinh ày, 
Thurng trirc Tinh ày và Ban Ni chInh Tinh ày, Ban Thuting vi Thãnh ày. 
Chi d.o giâi quyêt tOt dan, thu khiêu nai,  to cáo trong hoat dung lix pháp. 

- Ca quan chà frI: Ban Thung vi Thành ày 

- Ca quan tham muu: Ca quan Kim tra - Thanh tra thàiih ph6 va cac ca 
quan, don vj cO lien quan. 

- Ca quan thrc hin: Các co quan tix pháp (Cong an, Tôa an nhân dan, 
• A , , • . , , , Viçn Kiem sat nhan dan, Chi ci1c Thi hanh an dan sir thanh pho). 

- Thii gian thrc hin: Näm 2021 và giai doan 2021-2025. 

2.5. Chi dao th chirc thirc hin nghiêm các chü truang càa Dáng, quy 
djnh càa pháp lust v câi cách hành chInh trong các ca quan tu pháp; v cong 
khai, minh bach  trong  hoat  dng t6 tiing; v trin khai thirc hin Lut Hôa giái, 
di thoai tai  Tôa an; chi dao  thrc hin t& Lust Dc xá näm 2018 và các quy 
djnh ye giám an, tha tU tnxâc thii han  có diêu kin; quan 1 tot các dOi tuqng 
thi hành an tai cOng d6ng. 

- Ca quan chà tn: Ban Thu?ng vi Thành ày 

- Ca quan tham muu: Uy ban nhãn d thãnh ph. 
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- Ca quan thirc hin: Các ca quan tu pháp (Cong an, Tôa an nhãn dan, 
Vin Kim sat nhãn dan, Chi cic Thi hành an dan sir thành pM). 

- Thri gian thirc hin: Näm 2021 và Ca giai doan 2021-2025. 

3. Di mói, nâng cao chat hrong vic nghiên cfru, xây diyng, tham gia 
kin; so kt, tng kt thc hin chInh sách, pháp 1ut. 

Tip tic d6i mâi, nâng cao chit luqng, hiu qua trong vic xây dirng van 
bàn quy phm pháp 1ut, bão dam thng nMt, dng bO,  có tInh khã thi cao, 
phü hçip vi diu kin, yêu cu thirc tin cüa dja phuang. Nâng cao trách 
nhim, si pMi hçrp trong Cong tác soon thâo, thm tra, chinh 1, hoân thin 
van bàn quy phm pháp lut, bào dam th?ñ gian, chit luqng. 

T chi'rc thirc hin hiu qua vic 1.y kin tham gia vào các chInh sách, 
dir an lut nhm gop pMn hoàn thin chInh sách, pháp lut trên các linh vrc, 
tht là pháp lut v hInh sir, dan sir, t tiring lix pháp, v t chi'rc và ho.t dung 
cüa các co quan lix pháp. 

- , . ( A 
Lath dao,  chi  dao,  to chuc thrc hien viec sci ket, tong ket cac dao luat 

chuyen nganh ye tix phap theo quy dnh, qua do kp thai phat hiçn nlnrng van 
A . . , ,. & 

de bat cap,  kho khan, wang mac trong thirc tien ap ding phap lut de kien 
nghj ban hành van ban huóiig dn hoc sira di, M sung cho phü hçip. 

- Ca quan chu tn: Uy ban nhan dan thanh pho 

- Ca quan th%rc hin: Các phông, ban chuyên mon thuc thành ph6, Uy 
ban nhãn dan các xA, phuing, các ca quan lix pháp (Cong an, TOa an nhân dan, 
Vin Kim sat nhân dan, Chi civic Thi hành an dan sir thành pM). 

- Thii gian thc hin: Trong nãm 2021. 

4. Nâng cao chit lu'çrng, hiu qua hot dng cüa các co' quan tu' 
pháp, b trçv lii pháp 

Các ca quan lix pháp thirc hin t& các quy ch ph6i hcip, bào darn mci 
hành vi vi phm pháp lut duçrc phát hin dêu bj xir l; không âê xày ra oan, 
sai hoc bó 19t tOi  pham và nguài pham ti; hoãn thành các chi tiêu ciii the theo 
nhim vi duqc giao. Tip tiic xác djnh Ca quan Tôa an có vi trI trung tam và 
xét xir là hoat dng tr9ng tam, l.y cht lucrng tranh ting tai  các phiên tôa xét 
xü là khâu dQt phá cüa hoat  dung lix pháp. 

4.1. Ca quan Cong an thành pM dam bão t' l thi l t6 giác, tin báo v 
tOi phm, kien nghj kh&i to dat  100%. T' l giãi quyêt to giác, tin báo ye ti 

1 0 ' 0 1% 'A 

pham, hen ngh khai to dt tren 90/0. Dam bao 100/0 cac viii, v1çC Co dau hiçu 
tOi pham du dixçc kh&i tá; t' l diu tra khám phá các loai tOi  phm  dat  trên 

0 r P. A P. IS 0 80 /o; trong do, an rat nghiem tr9ng, dac  biçt nghiem trçng dat  tren 90/o. 
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4.2. Ca quan Vin kim sat nhãn dan thành ph6 áp diing các bin pháp 
dng bO d thirc hin téit chIrc näng thirc hãnh quyn cong t, kim sat hoat 
dng tix pháp; dam bão kiêm sat 100% các tnràng hqp thii 15', giái quyêt to 
giác, tin báo v tQi phm, kin nghj khâi t; quyt djnh truy th thing thii hn 
100%; truy t6 bj can dung ti tr 98% tth len; t5' 1 kháng nghj phiic th.m v 
hInh sir duçic tôa an chp nh.n dat  tir 85% tth len. Hn ch thp nMt vic trá 
h6 so d diu tra b sung. 

4.3. Ca quan Tôa an nhân dan thành ph6 nâng cao cMt luqng xét xi'r, 
giãi quyt các loai vi vic; dam bâo t5' 1 giài quyt an hInh sir dt 97% tr& 
len, an dan sir dat  93% trâ len, an hãnh chinh dt 90% tth len; t5' 1 các bàn an, 
quyt djnh hiy, sfia do nguyen nhãn chñ quan không viiqt qua 1,2% t6ng s 
các loai  an; nãng cao t5' 1 hôa giâi thành các vi vic dan sir, t5' l di thoai 
thanh cac khieu kiçn hanh chinh; khong de xay ra viec ban an, quyet d!nh 
tuyên không rO rang, gay khó khän cho cong tác thi hành an. 

9 A 9 A 7 A 9 4.4. Ca quan Thi hanh an dan sir thanh pho nang cao ty lç thi hanh an, 
dam bâo thi hành an dat  trén 75% v viêc và trén 35% v tin có diu kiên thi 

9 7 9 • 9 0 1 r A hanh; bao dam theo doi tin hanh doi vol 100/0 ban an hanh chinh Co luçU lirc 
pháp lust. 

F 9 9 A. A S A • A 4.5. Phat huy vai tro cua Hçn Luat  gia thanh pho trong viçc tham gia xay 
drng pháp 1ut, phàn bin xã hOi,  tu vn pháp 1ut. 

5. Kiin toàn t chfrc b may, nâng cao chit lirçrng di ngü can b có 
chfrc danh hr pháp 

- Tip tiic th1rc hin nghiêm tüc vic d6i mâi, s&p xp, kin toàn t6 chirc, 
bO may co quan Diu tra, Vin kim sat, Tôa an, co quan Thi hành an, tinh 
gQn, hot dOng  hiu lirc, hiu qua theo tinh th.n Nghj quyt s 1 8-NQ/TW cüa 
Ban Chp hành Trung uang Dãng khóa XII, K hoach  s 72-K}{/TftJ, ngày 
02/01/2018 cüa Tinh üy; K hoach  s6 79-KHITU, ngày 26/01/2018 cüa 
Thanh uy ye Thrc hiçn Ngh quyet so 18-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban 
Chip hành Trung ithng Dâng khóa XII v "MOt s6 vn d v tip tic di 
mâi, s&p xp t6 chirc b may cüa h th6ng chInh trj tinh gçn, hoat dung hiu 
lrc, hiu qua". 

- Lãnh do, chi dao  Cong tác quy hoach, dào tao,  bi dung, xây dmg 
dOi ngU can b tu pháp có bàn linh chInh trj, giôi v nghip vit, tinh thông v 
pháp 1ut, thirc sir hem chInh, cong tam, chuyên nghip, dii phm cht, näng 
1irc, uy tin, dáp rng yêu cu nhim vii trong tInh hInh mói. Tang cung t6 
chüc các phiên tôa rat kinh nghim theo tinh thin cái cách tir pháp d nãng 
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cao k$ nàng nghip vi cho hi thm nhân dan và di ngü can bO có chi'rc danh 
tupháp. 

6. Tang ctrông và nâng cao hiu hrc, hiu qua cong tác kiêm tra, 
giám sat cüa co quan chfrc näng trong ho,t dng tir pháp, b trç tur pháp, 
không d xãy ra tham nhung, tiêu ciyc trong hotut dng hr pháp 

Nâng cao cht hrqng, hiu qua Cong tác kim tra, giám sat cüa c&p üy, 
HOi dng nhãn dan, Uy ban M.t trn T qu6c Vit Nam và các t chic doan 
th các cp di vâi hott dng cUa cac co quan tu pháp. Thirc hin t6t quy ch 
ph6i hçip giUa Uy ban nhân dan vói Vin Kim sat nhãn dan, Tôa an nhãn dan; 
quy ch ph6i hcp gifta Uy ban Mt trn T quc các cp vâi các cci quan hi 
pháp trong vic thamgia giám sat các hot dng ttr pháp. Tang ci.r?ing eht vn 
và trã 1i chat van ye hoat dng tu pháp tai  các k' hçp Hi dông nhân dan. 
Thu?mg xuyên kim tra, dOn dc viêc thire hin các kt 1un, kin nghj sau 
kim tra, giám sat. Phát huy vai trô cüa the co quan báo trI và toàn xã hOi 
tham gia giám sat các hoat dng hi pháp. 

7. Quan tam du tur, h tro co  s& vt chat cho các co quan hr pháp 

Các co quan hi pháp thânh ph ehü dung d xut vâi các co quan ngành 
dcc ep trên trong vic du hi co sâ 4t chat, phuxcrng tin, trang thit bj phiic 
vt cho các hoat  dng cüa co quan tis pháp dja phuong dáp 1rng yêu cu du 
tranh phông, chng tOi  phun va cong tác cài each hi pháp. 

H.ng näm, Uy ban nhân dan thành ph xern xét, can d6i mt ph.n kinh 
phi hi ngan sach de ho trçi cho hoat  dong cua cac co quan hr phap, Hi Luat 

S gia thanh pho. 

ifi. TO C1IiC TH1XC HIN 
1. Các cap üy, to chüe dãng, chinh quyOn, Uy ban Mt trn To quôc và cáe 

t6 chirc doãn th các cp, Thu tnthng các Co quan Tu pháp, the co quan, don vj 
thue TiJy ban nhãn dan thành pM va TiJy ban nhan dan cáe xã, phurng Co trách 
nhim lAnh do, chi dao  ph6 bin, quán tnit, xây dirng chuong trInh, k hoach  và 
phân cong trách nhim cii th d trin khai thirc hin k hoach  nay. 

2. Các co quan, don vj, dja phuong can cr tInh hmnh thirc t và nhim vi 
duqe giao xay dirng K ho.ch trin khai thire hin hoc 1ng ghep vào k 
hoach trng tam hang nm cüa t1mg co quan, don vj, dja phucng Va ph6i hcrp 
voi cac co quan hi phap trien khai thirc hin dam bao dat  hiçu qua; dmh  ky 
qu, 6 tháng và näm báo cáo kt qua thrc hin. 

A A .7 .7 .7 I • . #5 

3. Giao Uy ban nhan dan thanh pho ehu tn, chi do trien khai thirc hin 
các nhim vi trQng tam cña Kê hoach  nay, djnh k' kiêm tra, dánh giá kêt qua 
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th?e hin, tng hqp chung, tham muu xây dung báo cáo theo dijnh k' (qu, 06 
tháng, 09 tháng, näm hoc dt xut) theo dung quy djnh. 

4. Giao Van phông Cp iy va ChInh quyn thành ph giüp Thu&ng tnrc 
Thành üy theo, döi, näm bat tInh hmnh thrc hin và tong hgp báo cáo hang 
tháng và djnh k' theo quy djnh vi Thuing trijc, Ban Thu&ng viii, Ban Ch.p 
hành Dãng b thành ph./. 

Nth nhân:  
- Thuông trirc Tinh üy (d b/c), 
- Ban Nôi chInh Tinhüy (dé b/c), 
- Các dng chI lily viên BCH Dng bO TP, 
- Các co quan khi Ni chinh thãnh ph6, 
- Các phông, ban, co quail, don vj, 
- M1TQ, doàn th, TI' CT thành ph, 
- Các chi, dâng b tnrc thuc, 
- Vn phóng CU&CQ TP, 
- Lmi VT/TTJ. 
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