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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2020
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong
quản lý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển
khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
trên địa bàn tỉnh. Báo cáo điều chỉnh thời gian tham mưu trình 02 Nghị quyết của
HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 thuộc ngành giáo dục và đào tạo; Kế hoạch
triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Từ ngày 04/9 đến ngày 05/10/2020: Tiến hành thẩm định, góp ý 40 văn bản;
trong đó: 07 văn bản thẩm định và 36 văn bản góp ý. Tính đến thời điểm hiện nay,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 39 Quyết định QPPL.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ban ngành thực hiện Kế hoạch số 5088/KHUBND ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh
năm 2020 và Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm tra văn bản
QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020.
c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 333/KHUBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh ban hành về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày
06/10/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh.
b) Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và
địa phương đề nghị và hướng xử lý một số dự án trọng điểm1.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
1
Dự án Nhà máy sản xuất nước đá cây Khánh Hội; tính pháp lý để giao đất mở rộng dự án khu K2 và rà soát
trình tự, thủ tục điều chỉnh mở rộng Dự án khu K2; dự án Khu dịch vụ ẩm thực tại Hồ điều hòa thuộc Khu công viên
trung tâm của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Công Luyn; dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể của Công
ty cổ phần Sơn Hải; chi trả tiền cho các cá nhân theo Bản án số 39/2020/DS-PT; rà soát hồ sơ, cơ sở pháp lý giao đất
Khu dân cư Tháp Chàm 1 và điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch Khu dân cư Tháp Chàm 1 theo chỉ đạo của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh…
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a) Ban hành các Báo cáo: Báo cáo số 1854/BC-STP ngày 01/10/2020 về tình
hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng
bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn
2017-2020; Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống mua bán người.
b) Trình UBND tỉnh dự thảo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; bài viết tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm
vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình số 15-CTr/BNC. Triển
khai thực hiện Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp
vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020; khảo sát hiệu quả tác động của công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2020; triển khai Tài liệu bồi dưỡng tập huấn
viên hòa giải ở cơ sở theo Đề án, giai đoạn 2019-2022.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày
09/10/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ
tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
tỉnh Ninh Thuận. Phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác cấp
thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi theo quy trình liên thông của Bộ Tư pháp; báo cáo
đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ
tịch trên địa bàn tỉnh.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/9 đến 12/10/2020): Đã cấp
209 Phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 316 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 64 thông
tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 445 thông tin;
lập 50 hồ sơ. Ban hành văn bản xác minh lý lịch xóa án tích; phối hợp rà soát cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp; phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố Danh mục thủ tục
hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Tư pháp2. Ban hành Văn bản ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại.

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa
lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày
02/10/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về công bố Danh mục thủ tục
hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định
số 1745/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Trọng tài thương mại thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
2
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- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Quyết định số 54/QĐ-STP
ngày 30/9/2020 về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; Cấp giấy
đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Cao nguyên số 14/TB-ĐKHĐ ngày
30/9/2020; Văn bản hỗ trợ cung cấp thông tin công chứng viên cho các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; xin chủ trương đầu tư nâng cấp, phát triển Phần mềm
cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh. Tình hình hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ
ngày 27/8 đến ngày 25/9/2020): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.511
việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 416.649.000 đồng; số tiền nộp vào ngân
sách nhà nước: 101.461.700 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Báo cáo kết quả thực hiện
Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; Văn bản báo cáo kết quả rà soát,
kiểm tra, tham mưu quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản công và Văn bản rà soát
văn bản QPPL liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản (tính từ ngày 16/9 đến ngày 12/10/2020): Đã tổ chức 01 cuộc đấu giá thành,
tổng giá khởi điểm: 247.860.000 đồng, tổng giá bán: 247.860.000 đồng, chênh lệch
0 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được: 5.459.291 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Ban hành Báo cáo số 1758/BC-STP ngày 25/9/2020 về tổng kết Quyết định
số 1019/QĐ-TTg giai đoạn 2012-2020 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định
số 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030;
Báo cáo số 1809/BC-STP ngày 25/9/2020 sơ kết 1 năm tình hình triển khai Hệ thống
quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; Văn bản của Hội đồng phối hợp liên
ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh thực hiện kiểm tra liên ngành
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020.
- Ban hành 12 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào
chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn
dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự, dân sự. Tiếp tục bố trí viên chức trực
tại TAND huyện Thuận Bắc, Ninh Phước vào buổi sáng thứ 4 hàng tuần. Tổng số
vụ việc Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được
trợ giúp pháp lý: 12 vụ việc, tổng số việc thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng
thuộc diện được trợ giúp pháp lý 01 việc. Tiếp người không thuộc diện được trợ
giúp pháp lý: 03 việc (đất đai: 02 việc; hôn nhân và gia đình: 01 việc).
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi
hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
b) Ban hành Kết luận số 1848/KL-STP ngày 30/9/2020 về thực hiện quy định
pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; ban hành các Văn bản: Quyết định số
56/QĐ-STP ngày 01/10/2020 về Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực
công chứng tại Văn phòng công chứng Thuận Nam; Báo cáo Công tác tiếp công
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dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (Từ ngày 16/8/2019 đến ngày
15/8/2020); Kết quả tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 2048/KL-UBND của
Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu
nại, tố cáo; Văn bản phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm
tra năm 2021; giải quyết vụ việc liên quan đến công tác báo cáo tình hình hoạt động
của Văn phòng luật sư Phúc Nguyên.
c) Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân
theo Quy chế Tiếp công dân của Sở theo quy định. Trong kỳ, Thanh tra Sở không
có tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh.
7. Công tác Văn phòng:
a) Ban hành các Báo cáo: Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW
ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của
Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kết quả triển khai ISO năm 2020 và dự
toán kinh phí thực hiện ISO năm 2021 tại Sở Tư pháp; báo cáo thống kê số lượng,
chất lượng công chức, viên chức và các báo cáo chuyên đề3.
b) Ban hành các Kế hoạch và văn bản chuyên đề: Kế hoạch số 1774/KH-STP
ngày 22/9/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày
18/9/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tổ
chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai
bị bỏ lại phía sau” năm 2020 và các văn bản chuyên đề4.
c) Trình UBND tỉnh thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai
đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo
một số hạng mục công trình tại Sở Tư pháp trong năm 2020. Ban hành Quyết định
số 55/QĐ-STP ngày 30/9/2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 28/9/2020 về nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
đối với viên chức lãnh đạo.
d) Phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ
pháp chế năm 2020 khu vực phía nam tại Ninh Thuận.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra
và lập danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao; kiểm tra,
xử lý và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước
của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5088/KHUBND ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ
của công chức thuộc Sở Tư pháp; tổng kết triển khai Kế hoạch số 513/KH-UBND về Kế hoạch hành động “Đổi mới
nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày
10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Báo cáo số 1744/BC-STP ngày 17/9/2020 kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020.
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Văn bản tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia; gửi Bảng công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy-Ngày 04/10; ; đề
nghị cấp kinh phí đào tạo năm 2020; triển khai thực hiện chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020.
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địa bàn tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm
tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày
11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tổ chức kiểm tra và tham mưu báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra về
tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi
hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo Quyết định số
1731/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình
hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.
b) Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương xử lý các trường
hợp hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt; tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND
tỉnh giao có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11). Tổ chức Hội nghị tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
tại huyện Thuận Nam theo Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp
bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức tổ chức tập huấn
nghiệp vụ bồi thường nhà nước; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông về thực
hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo
Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Tiếp tục cập
nhật và bổ sung Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục theo dõi kiểm tra phần mềm
hộ tịch.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính
mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Tư pháp. Báo cáo kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên
địa bàn tỉnh.
b) Về Trợ giúp pháp lý: Ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý thực
hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng; cập nhật thông tin việc, vụ việc TGPL
lên phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
(https://qltgpl.moj.gov.vn).
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công
chứng tại Văn phòng công chứng Thuận Nam; tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác
tư pháp năm 2020 tại các cấp xã: Mỹ Hương, Tấn Tài, Lợi Hải và Bắc Phong; phối
hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021.
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b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
a) Ban hành các Báo cáo năm 2020: Thi đua - khen thưởng; chấm điểm cải
cách hành chính; thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp; báo cáo Quy chế dân
chủ ở cơ sở; báo cáo kết quả thực hiện ngành Tư pháp; Kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
b) Tổ chức kiểm tra công tác cán bộ và công tác cải cách hành chính năm
2020; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển KT-XH miền núi giai đoạn 20162020 theo Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh; cập
nhật TTHC mới lên Cổng dịch vụ công trực tuyến./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, TTr.NVT

GIÁM ĐỐC

Đào Trọng Định

