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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 4
và phương hướng tháng 5/2020
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2020
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:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày
12/3/2020 về bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2020 thuộc
lĩnh vực Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông (04 Quyết
định của UBND tỉnh). Tham gia góp ý hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân
dân tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; khảo
sát, thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh.
- Tiến hành thẩm định, góp ý 35 văn bản; trong đó: 04 văn bản thẩm định và 31
văn bản góp ý.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ban ngành thực hiện Kế hoạch số 5088/KH-UBND
ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 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 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 81/BC-UBND ngày
31/3/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban hành Báo cáo số 565/BC-STP ngày 31/3/2020 về kết
quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 22/12/2016 của
Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và
địa phương đề nghị1 và hướng xử lý một số dự án trọng điểm: Kết quả kiểm tra, nghiên
cứu làm rõ một số nội dung liên quan dự án Trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;
kiểm tra làm rõ một số nội dung khiếu nại của công dân qua đối thoại; tư vấn xử lý vi
phạm hành chính của Công an các huyện, thành phố;…
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:
1

Phương án quản lý khai thác các cảng cá; phương án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ
thành công ty cổ phần; xử lý vướng mắc về chính sách hỗ trợ tại các dự án trên địa bàn thành phố PRTC; giải quyết công
tác bồi thường, giải phóng mặt dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cơ sở 2; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất đã cấp cho vợ chồng ông Hà Thuận; tham mưu điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện
mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam và đầu tư kết hợp với hạ tầng lưới điện truyền tải; đề xuất giải quyết kiến
nghị của Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt;…

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1109/KH-UBND ngày
06/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật
Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nh m nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu
niên” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật năm 2020.
b) Hỗ trợ xã Quảng Sơn thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn TCPL trong xây dựng
xã đạt chuẩn nông thông mới năm 2020; ban hành Công văn số 609/STP-NV1 ngày
06/4/2020 về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng,
chống dịch COVID-19. Phối hợp các Sở, ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền
kiến thức pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cho người dân.
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:
Ban hành Báo cáo số 576/BC-STP về báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải
quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các văn bản chuyên
ngành2.
b) Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 05/3/2020 đến 03/4/2020): Tiếp nhận 222
hồ sơ; đã cấp 181 Phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 41 hồ sơ; tiếp nhận 413
thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 175 thông tin; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 29 hồ sơ;
cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 141 thông tin. Ban
hành các Văn bản gửi các cơ quan Công an, Tòa án đề nghị xác minh án tích để lập
Phiếu 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: Công văn số 755/UBND-TCDNC ngày
16/3/2020 về việc hướng dẫn, chỉ đạo trong hoạt động đấu gái tài sản; Công văn số
845/UBND-TCDNC ngày 19/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Báo cáo số 577/BC-STP ngày 01/4/2020 tổng
hợp giải trình ý kiến, góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1471/2010/QĐUBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 463/KH-STP ngày
18/3/2020 đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020; Thông báo số
431/TB-STP ngày 16/3/2020 về việc ghi tên vào danh sách Quản tài viên hành nghề
quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và các văn bản liên quan bổ trợ tư pháp 3.
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Công văn số 418/STP-NV2 ngày 12/3/2020 V/v đề nghị cập nhật, triển khai các quy định về bồi thường nhà
nước và cung cấp thông tin về công chức được phân công thực hiện công tác bồi thường nhà nước; Công văn số 422/STPNV2 ngày 13/3/2020 V/v gửi thông tin các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Công văn số 435/STP-NV2 ngày 16/3/2020 V/v
báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP về sử dụng biểu mẫu nuôi
con nuôi; Công văn số 497/STP-NV2 ngày 24/3/2020 V/v phúc đáp Công văn số 1266/STP-HT của Sở Tư pháp thành
phố Hồ Chí Minh.
3
Công văn số 449/STP-NV2 ngày 17/3/2020 về việc Thông tin văn b ng công chứng giả; Công văn số 494/STPNV2 ngày 23/3/2020 về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 515/STP-NV2 ngày

2

Hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc đã công
chứng, chứng thực: 1.975 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 313.352.000
đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 76.164.200 đồng.
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 02 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm:
136.710.000 đồng, tổng giá bán: 141.800.000 đồng, chênh lệch 5.090.000 đồng. Tổng
số phí đấu giá thu được 6.972.700 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Ban hành Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 23/3/2020 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính
năm 2020; Quyết định số 16/QĐ-HĐPHLN ngày 01/4/2020 về việc kiện toàn lại Tổ
giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố
tụng tại tỉnh; Thông báo số 584/TB-HĐPHLN về việc thay đổi thành viên Hội đồng
phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh.
- Ban hành 11 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng: lĩnh vực hình
sự: 07 vụ việc; 03 Quyết định phân công người thẩm định đối với 24 hồ sơ vụ việc trợ
giúp pháp lý đã hoàn thành. Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn thuộc Trung tâm thụ
lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 11 vụ
việc. Tham gia hỏi cung, lấy lời khai, gặp gỡ bị can, bị cáo, gặp gỡ người thân thích
của người bị buộc tội, xác minh, thu nhập chứng cứ, tài liệu, tham gia đối chất, nhận
dạng, tham gia phiên tòa theo quy định của pháp luật tố tụng.
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) Báo cáo UBND tỉnh về đề xuất xử lý kiến nghị của ông Trần Việt Sơn theo
Công văn số 744/VPUB-TCDNC ngày 10/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Báo cáo
kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4 và phương hướng tháng 5/2020;
Báo cáo số 620/BC-STP ngày 07/4/2020 về Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm
trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; giải trình lý do trong
việc chấp hành báo cáo tạm dừng, giãn tiến độ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
b) Tham gia Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp; Ban Chỉ
đạo xây dựng Bảng giá đất; Hội đồng thẩm định phương án giá đất..
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.
7. Công tác Văn phòng:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày
26/3/2020 về Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2020; Báo cáo số 88/BCUBND ngày 08/4/2020 về kết quả công tác cải cách tư pháp quý I năm 2020.
b) Ban hành các văn bản: Kế hoạch số 628/KH-STP ngày 08/4/2020 về thực
hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 514/KH-STP ngày
26/3/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/3/2020 của
26/3/2020 về việc báo cáo lượng giao dịch bất động sản để bán qua công chứng, chứng thực; Công văn số 563/STP-NV2
ngày 31/3/2020 về việc Thông tin văn b ng công chứng giả
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UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay; Kế hoạch
số 550/KH-STP, ngày 30/3/2020 về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các Kế hoạch và văn bản chuyên đề4. Ban hành
Quyết định số 13/STP-QĐ ngày 23/3/2020 về việc phân công ông Lê Văn Châu, Phó
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước.
b) Ban hành Báo cáo: Báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng
biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020; Báo cáo nhanh tình hình cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà và công tác phòng, chống dịch
Covid-19 và các báo cáo chuyên đề 5.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5 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:
Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại
kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 theo Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày
02/3/2020 của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh; 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:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo về việc tổ chức kiểm tra và có biện
pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
theo Văn bản số 1032/UBND-TCDNC ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp
tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:
a) Tham mưu triển khai tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật giòi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển
khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh thực
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
b) Tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Ninh Thuận về
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
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:
4

Kế hoạch số 492/KH-STP ngày 23/3/2020 về triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế
hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Triển khai thực
hiện công tác bình đẳng giới năm 2020; Triển khai vận hành, sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa hành vi lợi dụng tình hình phức tạp ở Biển đông để kích động, gây rối an ninh, trật
tự; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương
trong thực thi nhiệm vụ trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ; hướng dẫn bình xét, đề nghị
công nhận điển hình tiên tiến của Sở, điển hình tiên tiến ngành Tư pháp.
5
Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020; Báo cáo số 547/BC-STP
30/03/2020 về Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận
của hệ thống chính trị; Báo cáo số 531/BC-STP ngày 27/3/2020 về Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW
của Bộ Chính trị.
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Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật,
số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế
phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; triển khai
Công văn số 884/UBND-TCDNC ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai Nghị
định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát
triển nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số
1417/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án phát triển tổ chức
hành nghề công chứng đến năm 2020; văn bản triển khai thực hiện việc công khai lựa
chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
Tiếp tục triển khai thực hiện các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết; tổng giá khởi
điểm gần 80 tỷ đồng.
b) Về Trợ giúp pháp lý:
Tiếp tục rà soát, kiện toàn Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp
pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch số 562/KH-UBND
ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho
người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số
14/QĐ-STP ngày 23/3/2020 về phê duyệt thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người
khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên
phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
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) Tiếp tục phối hợp tham mưu hướng xử lý đơn đối với ông Trần Việt Sơn theo
chỉ đạo của UBND tỉnh.
b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tiến tới Đại hội thi đua yêu
nước tỉnh lần thứ VII-năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và lĩnh vực
ngành Tư pháp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Báo cáo tổng kết Chương
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020./.
Nơi nhận:
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- VP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
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