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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8/2020
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:
- Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có
liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.
- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung Danh mục Quyết định của
UBND tỉnh năm 2020. Sở ban hành văn bản đề nghị báo cáo tình hình, số lượng cán
bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy
phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chuyên đề1.
- Tiến hành thẩm định, góp ý 35 văn bản; trong đó: 08 văn bản thẩm định và
27 văn bản góp ý. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 27
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/KHUBND 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.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) 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; 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.
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 điểm2.
1
Đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự về thi hành án đối
với pháp nhân thương mại; đề nghị báo cáo tình hình, số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách,
soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2
Tham gia ý kiến liên quan Dự án Khu dịch vụ ẩm thực thuộc Khu công viên trung tâm, phường Mỹ Bình,
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; xem xét, không hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với
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3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 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; Kế hoạch số 2776/KH-UBND
ngày 05/8/2020 về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại
kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.
b) Ban hành văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban
Bí thư trong 6 tháng đầu năm 2020; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động
hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” 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:
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số
1135/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND huyện Ninh Phước. Sở ban hành văn
bản đề nghị hỗ trợ, xác minh thông tin nhập cảnh Việt Nam; đề nghị chỉ đạo đôn
đốc các các cơ sở nuôi dưỡng trong việc đánh giá, lập hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình
thay thế; thực hiện công tác đăng ký nuôi con nuôi; báo cáo tình hình triển khai thực
hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg;…
b) Về lý lịch tư pháp:
Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư
pháp trên địa bàn tỉnh. Số liệu cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/7 đến
10/8/2020): Tiếp nhận hồ sơ; đã cấp 147 Phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 81
hồ sơ; tiếp nhận 91 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 09 thông tin; cập nhật bổ
sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 49 thông tin; lập 22 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 và Phê
duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Sở Tư pháp3.
- Ban hành các văn bản: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
trên địa bàn tỉnh năm 2020; triển khai Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý
ông Nguyễn Trung Kiên; ; xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên
hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tham mưu xử lý vướng mắc tại dự án Khu K2; xử lý một số kiến
nghị về quản lý, sử dụng đất đai; vụ bà Trần Thị Gái tại Công trình hạ tầng Khu du lịch Ninh Chữ;…
3
Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn
hóa trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1318/QĐUBND ngày 07/8/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tư pháp; Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày
10/8/2020 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Tư pháp.
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hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
của Chính phủ; tổ chức đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên; tăng cường quản lý Nhà
nước về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Quyết định số
43/QĐ-STP ngày 04/8/2020 về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công
chứng viên; triển khai thực hiện các văn bản quy định về công chứng, chứng thực;
tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
lần thứ tư. Tình hình hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 29/6 đến ngày
28/7/2020): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.070 việc; tổng số phí công
chứng, chứng thực: 355.872.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước:
86.691.900 đồng.
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (tính từ ngày 11/7 đến ngày 10/8/2020):
Ký mới 04 hợp đồng; đã tổ chức 03 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm:
559.191.000 đồng, tổng giá bán: 560.691.000 đồng, chênh lệch 1.500.000 đồng;
tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được: 12.660.000 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 230/BC-UBND ngày
27/7/2020 sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn
tỉnh.
- Ban hành 18 Quyết định về việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng.
Tổng số vụ việc Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc
diện được trợ giúp pháp lý: 18 vụ việc; tổng số việc thụ lý trong kỳ báo cáo cho các
đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý 01 việc và 20 việc trong đợt truyền
thông về cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg; số liệu việc tiếp người không
thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 06 việc. Phối hợp với TAND huyện Ninh Phước
triển khai công tác phối hợp về việc người thực hiện TGPL trực tại TAND huyện
Ninh Phước.
- Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý4 và lắp đặt Bảng Thông tin
trợ giúp pháp lý5.
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 công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ X Quốc
hội khóa XIV(từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020); kết quả công tác phòng,
chống tham nhũng tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020; Công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày
31/7/2020); tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 2019;
kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2048/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
Tổ chức 05 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 04 xã nghèo (Phước Kháng, Phước Hà, Ma Nới, Phước
Hòa) và 01 thôn đặc biệt khó khăn (thôn Cầu Gẫy xã Vĩnh Hải); kết quả thu hút 203 lượt người tham dự, tư vấn
hướng dẫn giải đáp 20 việc trợ giúp pháp lý, cấp phát miễn phí 627 tờ gấp pháp luật và 11 cuốn tài liệu truyền thông;
03 đợt truyền thông về TGPL cho người khuyết tật tại Trung tâm công tác xã hội cơ sở 1, Trung tâm công tác xã hội
cơ sở 2, Cơ sở bảo trợ xã hội Từ.
5
Tại 07 huyện, thành phố và cung cấp 140 tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cho cơ quan công an thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Hải, Bác Ái, Ninh Phước để dán ở phòng tạm giữ,
buồng tạm giam
4
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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 03
đơn kiến nghị, phản ánh; do không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đã chuyển đến
cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
a) Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về công tác Hội đồng phối
hợp PBGDPL và công tác tư pháp. Ban hành các Quyết định: Quyết định số 40/QĐSTP ngày 27/7/2020 Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp và các Quyết định
chuyên đề6.
b) Ban hành các Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn
tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổng kết thực hiện Kế
hoạch hoạt động về bình đẳng giới ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 và các Báo
cáo chuyên đề7. Tổ chức bàn giao nhà tình thương tại xã Phước Kháng, huyện
Thuận Bắc; cung cấp quy trình thủ tục hành chính mức độ 4 để thực hiện trên Cổng
dịch vụ công trực tuyến; rà soát, báo cáo việc tham mưu thực hiện tiêu chí thi đua
năm 2020 của Bộ Tư pháp.
c) Ban hành các Kế hoạch và văn bản chuyên đề: Kế hoạch số 1459/KH-STP
ngày 31/7/2020 về công tác Tư pháp năm 2021; triển khai thực hiện Chỉ thị số 44CT/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; văn bản tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới;
văn bản hướng dẫn việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác
tuyển dụng viên chức8.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 9 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 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
Ban hành Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 27/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế định mức chi tiêu nội
bộ, quản lý và sử dụng tài sản Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Giám
đốc Sở Tư pháp; Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 03/8/2020 về việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Hải giữ chức vụ Phó
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 30/7/2020
Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 1232/KH-STP ngày 29/6/2020 của Sở Tư pháp
về Công tác Tư pháp giai đoạn 2021-2025.
7
Báo cáo đánh giá 05 năm (2016-2020) thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững cho 02 xã Phước Chính và
Phước Đại huyện Bác Ái; Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020; Tổng kết
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai
đoạn 2010-2020; Tổng kết kết quả công tác thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp
kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020; trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khen thưởng Bằng khen trong thực
hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020; …
8
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020; triển khai bảo đảm an
toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp” của Sở Tư pháp; hướng dẫn việc xử lý đối với những
trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức; Xây dựng Phương án PCCC; Kế hoạch triển khai thực
hiện Kế hoạch số 2791/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh;…
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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) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1881/KH-UBND ngày 28/5/20209.
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:
Triển khai Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2020 và 2021; báo cáo kết quả tổng kết 5
năm thực hiện đề án 2 đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.
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:
Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong 10 năm thi hành Luật lý lịch 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 05 năm thi hành Luật công
chứng; công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực đấu giá tài sản; công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
b) Về Trợ giúp pháp lý: Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về trợ giúp
pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020. Tiếp tục tổ chức 02 đợt truyền thông cho
người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại cơ sở bảo trợ xã hội Thanh Trúc, Cơ
sở bảo trợ xã hội Trần Châu, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện truyền thông về
trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020.
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) Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Trung
tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
Ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng của Sở Tư pháp; tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
(28/8/1945-28/8/2020); Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
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.
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quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Quyết
định công bố chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO; tiếp tục triển khai
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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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