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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 06 tháng 4 năm 2016

CHỈ THỊ
về việc lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật
liên quan đến lĩnh vực tư pháp
--------Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua 07 bộ luật và các nghị
quyết triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp gồm: Bộ
luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng Dân sự,
Luật tố tụng Hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức Cơ
quan điều tra hình sự (sau đây gọi chung là các đạo luật). Đây là các đạo luật quan
trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật; bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới.
Để thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các đạo luật, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
đoàn thể các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các đạo luật đến
toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng
lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là những quy định mới, các quy phạm pháp luật
được sửa đổi, bổ sung; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (năm 2016, 2017) nhằm giúp
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật. Đưa nội
dung tuyên truyền, phổ biến các đạo luật vào sinh hoạt chi bộ để quán triệt trong
toàn thể đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, gương mẫu chấp hành pháp luật.
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp, từng
ngành, từng cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và
chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII
thông qua.
3. Các cơ quan tư pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện tốt các đạo luật nêu trên. Trong quý II/2016, tập trung quán triệt, tập huấn
chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm
công tác điều tra, truy tố, xét xử, bào chữa, giám định tư pháp, báo cáo viên
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pháp luật, trợ giúp viên pháp lý… để nắm vững các quy định mới của pháp luật
để áp dụng và thực hiện có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là
ngành tòa án và cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện. Tập trung đúng mức công
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư
pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử,
thi hành án hình sự và giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; kiên quyết không
để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung rà soát những vụ việc
phức tạp, vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm không để kéo dài.
- Từ nay đến cuối năm 2016, rà soát toàn diện các văn bản liên quan đến
các đạo luật do cơ quan, tổ chức mình ban hành hoặc phối hợp ban hành; các văn
bản quy phạm pháp luật do liên ngành tư pháp Trung ương ban hành có nội dung
liên quan đến đạo luật để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan
liên quan tăng cường công tác phối hợp, tổ chức giám sát việc triển khai thi hành
các đạo luật trên địa bàn tỉnh.
5. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối
hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nội dung tuyên truyền đối với cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo Sở Thông tin và
Truyền thông và các cơ quan báo, đài xây dựng chương trình, chuyên mục,
chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền nội dung các đạo luật (nhất là các nội
dung mới) đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp
hành pháp luật. Đồng thời, bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai
thi hành các đạo luật đạt hiệu quả.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trong công tác tuyên truyền;
đồng thời, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến các đạo luật trong sinh
hoạt chi bộ.
7. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt việc học tập quán triệt và triển khai thi hành các đạo
luật ở địa phương, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện
thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi hành tốt các đạo luật; kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành các đạo luật.
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8. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy
và các cơ quan tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này;
định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh để báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương (báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương Đảng (HN + Vụ 8);
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, T78);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoànt hể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

