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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 7
và phương hướng tháng 8/2020
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7/2020
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:
- Báo cáo việc hoàn thiện lại Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc họp thẩm định các Quyết định của UBND tỉnh theo đúng
quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
- Tiến hành thẩm định, góp ý 31 văn bản; trong đó: 11 văn bản thẩm định và 20
văn bản góp ý. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 19 Quyết
định quy phạm pháp luật.
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 và Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm tra 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; Báo cáo tổng kết 05 năm về tình hình thực hiện Nghị
quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
đến năm 2020.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/7/2020 về
tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn tỉnh; Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính 6 tháng đầu năm 2020. Sở ban hành Báo cáo tổng kết đề án chuyển hóa địa bàn
trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020; văn bản báo cáo UBDN
tỉnh liên quan đề xuất của Chi cục Kiểm lâm về hoãn thi hành Quyết định XPVPHC
đối với ông Nguyễn Trung Kiên.
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 điểm: Thẩm định bồi thường
tỉnh Ninh Thuận; xử phạt vi phạm hành chính trong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu;
đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xử lý
đơn của ông Hồ Cao Huy Bảo; xử lý vụ việc của ông Lê Văn Quảng; cho ý kiến về
khoản VIII mục A Bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh;…
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3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:
a) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020; Kế hoạch triển khai Kết luận
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
b) Ban hành văn bản: Lùi thời gian tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Báo cáo kết
quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư trong 6 tháng đầu năm 2020.
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 961/QĐ-UBND ngày
25/6/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm
vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế
phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất trên địa bàn tỉnh; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số
04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Ban hành văn bản: Phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quý
II/2020; Báo cáo số 1259/STP-NV2 ngày 30/6/2020 về kết quả thực hiện Chương trình
hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn năm 20172024 trên địa bàn tỉnh.
b) Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 15/6/2020 đến 13/7/2020):
Tiếp nhận 205 hồ sơ; đã cấp 138 Phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 6705 hồ
sơ; tiếp nhận 209 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 14 thông tin; cập nhật bổ sung
thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 130 thông tin; lập 24 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: Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày
08/7/2020 về bãi bỏ Quyết định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND
tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận đến năm 2020; công văn chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức và
hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành các văn bản: kiểm tra, rà soát, cập nhật thông tin hành nghề của đấu
giá viên; báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về
đấu giá tài sản. Hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên, đấu giá tài sản
cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ban hành các văn bản
trong hoạt dộng bổ trợ tư pháp1.
Quyết định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật; báo cáo công tác phối hợp giữa
Cục Thi hành án Dân sự và Sở Tư pháp quý II/2020.
1
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- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Báo cáo tình hình phát triển tổ
chức hành nghề công chứng; văn bản chấn chỉnh sai sót thông tin khi thực hiện công
chứng, chứng thực. Tình hình hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 27/5
đến ngày 26/6/2020): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.555 việc; tổng số phí
công chứng, chứng thực: 590.550.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước:
144.663.450 đồng.
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (tính từ ngày 02/6 đến ngày 10/7/2020): Đã
tổ chức 10 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 831.511.000 đồng, tổng giá bán:
900.651.000 đồng, chênh lệch 70.035.170 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
thu được: 22.222.200 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Công văn số 2239/UBND-KTTH ngày
25/6/2020 về việc dự toán kinh phí thực hiện vụ việc phức tạp điển hình năm 2021;
Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 về việc bổ nhiệm chức danh nghề
nghiệp Trợ giúp viên pháp lý (hạng II) đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng
hạng.
- Ban hành 21 Quyết định về việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng; 02
Quyết định về việc phân công người thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý (đối với 12 hồ
sơ vụ việc hoàn thành). Tổng số vụ việc Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối
tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 21 vụ việc; tổng số việc thụ lý trong kỳ
báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 02 việc; số người
không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 08 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) Ban hành Kết luận số 1236/KL-STP ngày 29/6/2020 việc thực hiện chính
sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh; Thông báo số 1267/TB-STP ngày 03/7/2020 về kết quả kiểm tra việc thực hiện
Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở đối với Văn phòng công chứng Lê Vi; Quyết định
số 37/QĐ-STP ngày 09/7/2020 về Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật
trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Hải Phát.
b) Ban hành các văn bản: Báo cáo số 1266/BC-STP ngày 03/7/2020 về Tổng kết
công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
(từ ngày 01/02/2013 đến 30/6/2020); Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống
tham nhũng năm 2019; cung cấp văn bản, đường link văn bản phục vụ đánh giá công
tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
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 nhận 01 đơn
phản ánh việc Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền di dời từ huyện Thuận
Bắc về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sai quy định, Sở ban hành Công văn số
1237/STP-TTr ngày 29/6/2020 về thông tin kết quả xử lý đơn của ông Huỳnh Tấn
Bình.
7. Công tác Văn phòng:
a) Ban hành các văn bản triển khai: Kế hoạch số 1232/KH-STP ngày 29/6/2020
về Công tác Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1260/KH-STP ngày 01/7/2020
về Phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2020 (Từ ngày 01/7/2020 đến ngày
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31/12/2020); Thông báo kết quả chấm điểm Chương trình hành động việc bổ nhiệm lại
chức danh Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Quyết định số 36/QĐSTP ngày 06/7/2020 về kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; Văn bản về
tăng cường công tác đấu tranh với thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên
không gian mạng phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.
b) Ban hành Báo cáo số 1273/BC-STP ngày 06/7/2020 về kết quả 05 năm thực
hiện Kết luận số 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Sở Tư pháp
và các báo cáo chuyên đề2.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 8 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:
Tham mưu tổ chức Hội nghị của Chính phủ “xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật” tại điểm cầu địa
phương. Thẩm tra các Quyết định của UBND tỉnh sau khi HĐND tỉnh ban hành các
Nghị quyết tại kỳ giữa năm 2020; tiếp tục triển khai kế hoạch số 4996/KH-UBND
ngày 10/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020;
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 và 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 Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1881/KH-UBND ngày 28/5/20203;
tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2048/KL-UBND, ngày 09/6/2020
của UBND tỉnh về Thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
b) Tiếp tục phối hợp với các Sỏ, ban ngành và địa phương xử lý các trường hợp
hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của; 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:
Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật,
kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020; Kế hoạch triển khai Kết luận số 80KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tổ chức
hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
năm 2020.
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:
Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp; ban
hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm
năm 2020; triển khai thực hiện Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020
2
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện kỷ luật, kỷ
cương hành chính tại cơ quan (Phục vụ Tổ kiểm tra Kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh); báo cáo kết quả hưởng ứng
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.
3
về triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số
04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp tục cập nhật và bổ
sung Cơ sở dự 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 Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển
khai 05 năm thi hành Luật công chứng; tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.
b) Về Trợ giúp pháp lý:
- Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 04 xã và 01 thôn đặc biệt khó khăn4
và báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TTTGPL ngày 19/3/2020 về việc thực
hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm
2020 trên địa bàn tỉnh. Cập nhật thông tin việc, vụ việc trợ giúp pháp lý lên phần mềm
Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động 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) Triển khai và kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng luật sư Hải
Phát; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.
b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư
về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu,
học tập sách lý luận chính trị.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng
đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 tại điểm cầu địa phương (vào
ngày 17/7); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao
Việt Nam đến năm 2020”.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và phương hương, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm về công tác Hội đồng phối hợp PBGDPL và công tác tư pháp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, TTr.NVT
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Tại xã Phước Kháng, Phước Hà, Ma Nới, Phước Hòa, thôn Cầu Gẫy xã Vĩnh Hải theo Kế hoạch số 64/KHTTTGPL ngày 06/5/2020 triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐTTg năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
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