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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chỉ số thành phần
“Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2667/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh
về triển khai thực Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2019, Sở Tư pháp cơ quan được UBND
tỉnh giao làm đầu mối, phối hợp với hệ thống các cơ quan liên quan xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật
tự” năm 2019 với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Phấn đấu nâng cao điểm chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An
ninh trật tự” năm 2019 đạt 6,5 điểm, tạo sự tin tưởng của ngư i dân, doanh
nghiệp vào thiết chế pháp lý và an ninh trật tự ở đ a phương, g p phần c i thiện
m i trư ng đầu tư, kinh doanh, thu h t các ngu n lực cho đầu tư phát triển, nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
- Xác đ nh rõ trách nhiệm đối với từng chỉ tiêu, nh m chỉ tiêu của từng cơ
quan phụ trách để làm cơ sở đánh giá, cũng như xem xét trách nhiệm khi thực
hiện kh ng đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch tỉnh giao.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Các cơ quan phối hợp: Tiếp tục triển khai quán triệt đến cán bộ, c ng
chức, viên chức trong ngành Quyết đ nh số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 về
Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh
Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2667/KH-UBND ngày
24/6/2019 về triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Văn b n số 479/UBND-KTTH ngày
11/02/2019 về triển khai thực hiện Ngh quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của
Chính phủ của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu qu
các nội dung chỉ tiêu của chỉ số thành phần được giao phụ trách.
2. Tăng cư ng chỉ đạo thực hiện tốt c ng tác thanh tra, điều tra, truy tố,
xét xử và thi hành án dân sự, tạo niềm tin cho ngư i dân và doanh nghiệp, đ m
b o sự c ng khai, minh bạch, bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật b o vệ
và xử lý k p th i khi phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện x y ra, kh ng để t n
động, kéo dài, nhất là các vụ án, vụ việc hành chính, kinh doanh, thương mại,
lao động, tình hình an ninh trật tự tại đ a phương và doanh nghiệp.

3. Tập trung khắc phục những chỉ tiêu c điểm số thấp, để nâng cao điểm
số và thứ hạng chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của tỉnh trong năm
2019, g p phần nâng cao năng lực cạnh tranh, c i thiện m i trư ng đầu tư, kinh
doanh, thu h t ngu n lực cho đầu tư phát triển của tỉnh
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Sở Tư pháp: Chủ trì thực hiện nội dung chỉ số X.13 theo Phụ lục 2
đính kèm Kế hoạch số 2667/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh.
- Nâng cao chất lượng thẩm đ nh, đ m b o tiến độ xây dựng văn b n QPPL
phục vụ cho c ng tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, trọng tâm là
phục vụ các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh. Tăng cư ng c ng tác kiểm
tra, rà soát, hệ thống h a văn b n QPPL, k p th i tham xử lý những văn b n trái
pháp luật, hết hiệu lực hoặc kh ng còn phù hợp với tình hình đ a phương.
- Phối hợp với các ngành, các cơ quan đơn v c liên quan đẩy mạnh hơn
nữa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp; nâng cao hiệu qu hoạt
động của tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên m n và doanh nghiệp nhà
nước; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nâng cao nhận thức về quyền và
trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy đ nh pháp luật khi
tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh; cập nhật k p th i văn b n quy phạm
pháp luật của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, tạo điều kiện thuận
lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác th ng tin. Phát huy vai trò
tự qu n của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, g p phần
phục vụ tốt nhất cho hoạt động s n xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.
- Đưa các nội dung về c i thiện m i trư ng kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và c i cách hành chính trong các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật trên đ a bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức
chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, c ng chức, viên chức và doanh nghiệp.
2. Thanh tra tỉnh: Chủ trì thực hiện nội dung chỉ số X.1, X.2, X.3 theo
Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch số 2667/KH-UBND của UBND tỉnh.
Thực hiện tốt c ng tác thanh tra trách nhiệm của các ngành các cấp trong
thực hiện pháp luật về thanh tra; gi m thiểu tối đa nh hưởng đến hoạt động bình
thư ng doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra, thanh tra. Tăng cư ng phối hợp
thực hiện cơ chế thanh tra và kiểm tra đ nh kỳ để b o đ m các ph n ánh, khiếu
kiện, vướng mắc của doanh nghiệp đều được ghi nhận, gi i quyết k p th i. Tham
mưu xử lý, gi i quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy đ nh của pháp luật.
Tăng cư ng c ng tác kiểm tra, giám sát việc thực thực hiện nhiệm vụ của
cán bộ, c ng chức; tham mưu lãnh đạo tỉnh xử lý nghiêm những trư ng hợp
nhũng nhiễu, phiền hà đối với ngư i dân và doanh nghiệp.
3. Công an tỉnh: Chủ trì thực hiện nội dung chỉ số X.14, X.15, X.16 và
X.17 theo Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch số 2667/KH-UBND của UBND tỉnh.
Chỉ đạo ngành C ng an đ m b o tốt tình hình an ninh trật tự trên đ a bàn
tỉnh; triệt phá các băng nh m c n đ , xã hội đen đòi tiền b o kê, trộm cắp tài s n
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đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngư i dân trong các hoạt động kinh doanh.
Nâng cao chất lượng điều tra các vụ án liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, nhà
dầu tư theo quy đ nh của pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan k p th i tham mưu cho chính
quyền các cấp gi i quyết các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, các vụ liên quan
đền bù, gi i tỏa tại các dự án đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp tháo gỡ kh
khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tạo m i trư ng s n xuất, kinh
doanh ổn đ nh và phát triển.
4. Tòa án nhân dân tỉnh Chủ trì thực hiện nội dung chỉ số X.4, X.5, X.6,
X.7, X.8, X.9, X.10, X.11 và X.12 theo Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch số
2667/KH-UBND của UBND tỉnh.
Triển khai thực hiện c hiệu qu 14 nh m gi i pháp nâng cao chất lượng
c ng tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ
Chính tr về tiếp tục thực hiện Ngh quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính tr .
Đẩy mạnh c i cách tư pháp, trọng tâm là c i cách thủ tục hành chính Tư
pháp, đ m b o c ng khai, đơn gi n, thuận tiện, gi m tối đa chi phí và th i gian;
nâng cao chất lượng gi i quyết các loại việc, vụ án, nhất là các vụ kiện kinh tế,
tranh chấp của doanh nghiệp, đ m b o theo đ ng pháp luật, nhanh ch ng, không
để án quá hạn luật đ nh, tỷ lệ vụ án được gi i quyết đạt tỷ lệ cao hàng năm; tạo
điều kiện thuận lợi và niềm tin cho ngư i dân và doanh nghiệp thực hiện quyền
khởi kiện trước Tòa án; doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng Tòa án để gi i quyết
tranh chấp.
Phối hợp chặt chẽ, k p th i với các cơ quan, đơn v liên quan trong quá
trình gi i quyết các vụ án, đ m b o việc gi i quyết các tranh chấp về kinh tế, dân
sự, hành chính, lao động theo đ ng quy đ nh của pháp luật; ch trọng c ng tác
phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các hành vi nhũng nhiễu, tham
nhũng, cố ý làm trái của của cán bộ, c ng chức, viên chức. Tạo điều kiện cho
các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm Trợ gi p
pháp lý hoạt động theo đ ng quy đ nh của pháp luật, g p phần tăng cư ng d ch
vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Nâng cao chất lượng trong thực hành quyền công tố; phối hợp kiểm sát
chặt chẽ, thư ng xuyên đối với hoạt động của cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan
thi hành án và các cơ quan khác trong việc thực hiện hoạt động tư pháp, nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, chất lượng hoạt động thi hành án dân sự
để doanh nghiệp tin tưởng vào sự b o vệ của pháp luật, lựa chọn Tòa án để gi i
quyết các tranh chấp về kinh tế.
Tăng cư ng c ng tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan
đến tổ chức, doanh nghiệp theo hướng nhanh ch ng, chính xác, đ ng luật và
kh ng để án t n đọng. Ch trọng c ng tác kiểm sát việc tiếp nhận, gi i quyết các
tin báo, tố giác về tội phạm và kiến ngh khởi tố; đ m b o việc khởi tố, điều tra
đ ng ngư i, đ ng tội, đ ng quy đ nh của pháp luật.
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6. Cục Thi hành án dân sự
Thực hiện tốt c ng khai, minh bạch, chính xác, k p th i, đ ng trình tự, thủ
tục về thi hành án dân sự theo quy đ nh của pháp luật. Kiên quyết tổ chức thi
hành án dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án liên
quan đến doanh nghiệp. Tạo sự tin tưởng đối với hệ thống pháp luật trong đ m
b o quyền tài s n, thực thi hợp đ ng của doanh nghiệp. Tăng cư ng phối hợp c
hiệu qu c ng tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự, C ng an tỉnh,
Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo Quy chế phối hợp liên
ngành số 323/QCLN-CTHADS-CA-VKSND-TAND ngày 28/5/2014.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực
hiện c hiệu qu nội dung Kế hoạch, nhất là thực hiện từng nội dung chỉ số
thành phần được phân c ng thực hiện (theo Phụ lục đính kèm) nhằm nâng cao
điểm số và thứ bậc chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật”, tạo sự
tin tưởng của Ngư i dân, doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý và an ninh trật tự ở
đ a phương.
Đ nh kỳ 6 tháng, năm chủ động báo cáo kết qu thực hiện gửi về Sở Tư
pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy đ nh.
2. Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn v trực thuộc
Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn v tham mưu và tổ chức triển
khai thực hiện k p th i và c hiệu qu các nội dung của Kế hoạch.
Đ nh kỳ 6 tháng, năm chủ động báo cáo kết qu thực hiện gửi về Phòng
Nghiệp vụ 2 để tổng hợp báo cáo chung./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Các ngành: Thanh tra, Công an,
VKSND,TAND & THADS tỉnh;
- Giám đốc, các Ph GĐ STP;
- Các Phòng, đơn v thuộc Sở STP;
- Lưu: VT, NV2.

GIÁM Đ C
Ký bởi Đào Trọng Định
Sở Tư pháp, Tỉnh Ninh
Thuận
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