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BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về
việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo
kết quả, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về kế hoạch cải cách hành chính:
Thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Ngày 12/11/2019, Giám
đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 93/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch cải
cách hành chính năm 2020. Trong đó, Kế hoạch xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên
06 nội dung cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở.
Ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính như: Kế
hoạch số 2386/KH-STP ngày 23/12/2019 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
Kế hoạch số 2467/KH-STP ngày 31/12/2019 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính
năm 2020.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
a) Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công
trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu thực
hiện công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị được giao.
b) Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp
giao ban của Lãnh đạo Sở hàng tuần, giao ban lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
hàng tháng.
c) Để kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, đồng thời thực hiện đạt hiệu quả cải cách
hành chính năm 2020; tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý,
văn bản điện tử; ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 02/01/2020 về phát động
phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020.
d) Bên cạnh đó, ban hành Kế hoạch 164/KH-STP ngày 05/02/2020 về Học
tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 257/KH-STP ngày
18/02/2020 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình
và phê bình trong năm 2020.
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3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính:
Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám
đốc Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
năm 2020; Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 20/4/2020 về ban hành Quy chế hoạt động
của Tổ kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tư
pháp; Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 20/4/2020 về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn
chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tư pháp; tổ chức ký cam
kết về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; Kế hoạch số
1629/KH-STP ngày 31/8/2020 kiểm tra về công tác cán bộ và công tác cải cách hành
chính năm 2020.
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày
11/02/2020 về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. Sở ban
hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 02/01/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính
năm 2020; được lồng ghép trong Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh và Báo Ninh Thuận.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Danh mục xây dựng quyết định
của UBND tỉnh năm 2020: Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 (bao gồm
35 Quyết định); Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 (bao gồm 04 Quyết
định); Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 (bao gồm 04 Quyết định);
Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Danh mục quyết định của UBND
tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (bao
gồm 03 Quyết định).
Trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày
10/02/2020 Ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp
HĐND năm 2020 (bao gồm 24 Nghị quyết ban hành dưới hình thức quy phạm pháp
luật, trong đó: 03 Nghị quyết bổ sung quý I/2020; 21 thông qua kỳ họp giữa năm và
cuối năm 2020). Sở Tư pháp tham mưu: Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày
17/7/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban
hành 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.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác xây dựng văn bản1.
Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 9 tháng đầu năm 2020: có 280 văn bản,
gồm 64 thẩm định, 216 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia về văn bản
quy phạm pháp luật: 16 văn bản. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020, Hội đồng
Công văn số 765/STP-NV1 ngày 22/4/2020 về việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của hai công ty
lâm nghiệp: Tân Tiến và Ninh Sơn; Công văn số 738/STP-NV1 ngày 20/4/2020 về việc báo cáo thời điểm và thời hiệu
thi hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 665/STP-NV1 ngày 13/4/2020 về việc phúc đáp Công văn
số 1170/STNMT-ĐĐ ngày 06/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 662/STP-NV1 ngày 13/4/2020
về việc đề nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ cải cách thể chế năm 2020; Công văn số 631/STP-NV1 ngày 09/4/2020 về
việc ý kiến về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; 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;…
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nhân dân tỉnh ban hành 09 Nghị quyết quy phạm pháp luật và UBND tỉnh ban hành
38 Quyết định quy phạm pháp luật.
b) Về kiểm tra VBQPPL:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 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; Quyết
định số 103/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy
phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm
2019: 46 văn bản2; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019: 21 văn
bản3; Quyết định đính chính căn cứ pháp lý ban hành và tên gọi của văn bản tại Quyết
định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 20/6/2019; Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 18/5/2020 về kết quả tự kiểm tra
văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi
hành, gồm 38 văn bản; đảm bảo đúng quy định về văn bản quy phạm pháp luật. Tuy
nhiên, vẫn còn một số sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 4. UBND tỉnh
nhắc nhở cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện
đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số
34/2016/NĐ-CP.
c) Về công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 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; Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 30/01/2020 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý,
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Trong đó: UBND tỉnh
ban hành 74 Quyết định5; tự kiểm tra văn bản do UBND cấp huyện ban hành 07 Quyết
định6. Các văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, tham mưu UBND tỉnh đã
chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát, báo cáo nguyên nhân sai
sót và UBND tỉnh ban hành văn bản đính chính hoặc chỉ đạo rút kinh nghiệm trong
công tác tham mưu. Tiếp tục triển khai thực hiện tự kiểm tra theo Kế hoạch số
4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
a) Cải cách thủ tục hành chính:
Bao gồm: 39 Quyết định, 02 Chỉ thị, 05 Nghị quyết.
Bao gồm: 18 Quyết định; 03 Nghị quyết.
4
Thể thức, kỹ thuật trình bày: 38 quyết định do UBND tỉnh ban hành, có 30/38 quyết định phù hợp với quy
định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 08/38 quyết định có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự,
thủ tục trong soạn thảo, ban hành 38 quyết định tuân thủ chặt chẽ theo quy định. Quá trình xây dựng dự thảo, tổ chức
lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, giải trình việc tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến góp ý, gửi cơ quan thẩm định và hoàn chỉnh
dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
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Văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm 2019, gồm 74 quyết định quy phạm pháp luật. Kết quả
như sau: Về thẩm quyền ban hàn: có 74/74 quyết định (chiếm tỷ lệ 100%) được ban hành đúng quy định; Về trình tự,
thủ tục: 74/74 quyết định (chiến tỷ lệ 100%) do UBND tỉnh tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 tuân
thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục trong soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về thể thức và kỹ thuật trình bày
văn bản: 04/74 quyết định có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày.
6
Văn bản QPPL do cấp huyện ban hành trong năm 2019: Tự kiểm tra văn bản: 7/7 UBND huyện, thành phố
đã thực hiện việc tự kiểm tra văn bản theo quy định. Những văn bản ban hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền
chiếm tỷ lệ rất thấp, chưa ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội tại địa phương. Qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên
địa bàn tỉnh nhận thấy các văn bản chủ yếu có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày.
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố Danh mục thủ tục
hành chính và Quy trình giải quyết nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Tư pháp7. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, rà soát cập nhật toàn bộ thủ tục
hành chính của Sở trên Cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 4 và 3. Trong 9 tháng đầu
năm 2020, tiếp nhận 19.527 hồ sơ, trong đó: trước hẹn 1.796, đúng hẹn 17.612, số hồ
sơ đang giải quyết (trong thời hạn giải quyết) 119. Từ đầu năm 2020 đến nay không
có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
b) Tình hình thực hiện Bộ chỉ số PCI: Báo cáo số 998/BC-STP ngày 22/5/2020
về kết quả triển khai thực hiện Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật
tự”năm 2019 theo Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số thành phần “Thiết
chế pháp lý và An ninh trật tự” giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Toà
án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Ban hành Kế hoạch số 335/KH-STP ngày 02/3/2020 về tổ chức thi tuyển các
chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tư pháp. Tiếp
tục đẩy mạnh quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh
giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày
15/01/2020 của UBND tỉnh.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:
a) Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm
2020 của UBND tỉnh. Ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 15/01/2020 về việc
phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; tạo điều kiện cho
công chức, viên chức tham gia đào tạo: Cao cấp lý luận chính trị 02, Chuyên viên
chính 02, Trung cấp lý luận chính trị 02, 01 tham gia đào tạo nghề luật sư.
b) Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số
122/2017/QĐ-UBND. Hằng tháng, sau khi các phòng, đơn vị gửi kết quả đánh giá,
phân loại kết hợp Phần mềm đánh giá, phân loại; Thanh tra Sở đã tổng hợp và trình
ban Lãnh đạo Sở họp, xem xét đánh giá, nhiệm vụ này được triển khai thực hiện
thường xuyên, đúng thời gian quy định.
c) Tổ chức 04 đợt kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
của công chức, viên chức vào các ngày 20/01/2020 tại phòng Nghiệp vụ 1, chiều ngày
03/02/2020 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp, sáng ngày
29/7/2020 tại phòng Nghiệp vụ 2 và chiếu ngày 10/8/2020 tại phòng Công chứng số
1.
Quyết định số 1439A/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực quản
tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1442/QĐUBND ngày 25/8/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh
lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về phê duyệt
Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết
định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về Phê duyệt Quy trình
nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số
1318/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về công bố Danh mục TTHC 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 TTHC lĩnh vực
luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 về công bố
Danh mục TTHC lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
7

5
5. Cải cách tài chính công:
Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐUBND ngày 15/01/2020 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
giai đoạn 2020-2022 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Sở Tư pháp ban
hành các Quyết định Quy định mức chi và công quyết toán8. Thực hiện tốt Quy chế
dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức,
viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được
cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.
6. Hiện đại hoá nền hành chính:
Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan, ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 06/01/2020 về thực hiện
chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001
năm 2020; Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 09/01/2020 về ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-STP ngày
06/01/2019 công bố Mục tiêu chất lượng năm 2020; Quyết định số 49/QĐ-STP ngày
24/8/2020 về công bố Hệ thống tài liệu áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại Sở Tư pháp; tổ chức đánh giá tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã hoàn thành cơ bản công việc được
giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách
thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân;
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì
và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Tiếp tục triển khai Thông báo số 258/TB-VPUB ngày 01/9/2020 của Văn
phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại Hội nghị
trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương về tổng kết công tác cải cách hành
chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn
2021-2030.
2. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực
hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cuối
năm 2020, nhất là khâu xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc
cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
3. Tăng cường kiểm tra về công tác cán bộ và công tác cải cách hành chính năm
2020; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan

Quyết định số 118/QĐ-STP ngày 31/12/2019 ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng
tài sản; 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; Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 20/4/2020 về công bố công khai số liệu quyết toán Chi
ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của Sở Tư pháp; Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 15/7/2020 về công bố công khai
số liệu quyết toán Chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Tư pháp; công khai tài chính năm 2019 tại Nghị
quyết Hội nghị công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2020.
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và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành,
quản lý và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở./.
(Kèm theo Phụ lục kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 9 tháng
đầu năm 2020 của UBND tỉnh giao và Sở Tư pháp)
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ STP;
- Lưu: VT, TTr.NVT

GIÁM ĐỐC
Ký bởi Sở Tư pháp
Giờ ký: 03/09/2020
16:29:13

Đào Trọng Định

7
UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-STP ngày /9/2020 của Sở Tư pháp)

STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019
1

2

3

Kế hoạch kiểm tra văn bản
QPPL trên địa bàn tỉnh năm
2019

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa
văn bản QPPL năm 2020

Quyết định ban hành danh mục
văn bản QPPL năm 2020 của
UBND tỉnh

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Kế hoạch,
Báo cáo của UBND tỉnh

Quyết định của
UBND tỉnh

Kế hoạch

Kế hoạch

Quyết định

Sở Tư pháp

Các
sở,
ban,
ngành;
UBND Kế hoạch số
huyện, thành phố 4996/KH-UBND
và các cơ quan, ngày 10/12/2019
đơn vị có liên quan

Sở Tư pháp

Các
sở,
ban,
ngành;
UBND Kế
hoạch
số
huyện, thành phố 5088/KH-UBND
và các cơ quan, ngày 16/12/2019
đơn vị có liên quan

Sở Tư pháp

Quyết định số
112/QĐ-UBND
ngày 31/01/2020
(35 Quyết định);
Quyết định số
315/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020 về
bổ sung 2020 (04
Quyết
định);
Quyết định số
1365/QĐ-UBND
ngày
12/8/2020

Các
sở,
ban,
ngành;
UBND
huyện, thành phố
và các cơ quan,
đơn vị có liên quan
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STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành
(04 Quyết định);
Quyết định số
1508/QĐ-UBND
ngày
01/9/2020
(03 Quyết định)

Các nhiệm vụ thực hiện tại Quyết định số 93/QĐ-STP ngày 12/11/2019
Về cải cách thể chế

I

Tham mưu UBND tỉnh xây
dựng 100% các văn bản QPPL
được UBND tỉnh giao tại Kế Các văn bản QPPL được Văn bản của UBND
hoạch công tác tư pháp năm UBND tỉnh ban hành
tỉnh
2020

1

Các phòng, đơn vị
thuộc Sở

Tham mưu UBND tỉnh ban Phát hiện các văn bản còn,
hành và triển khai thực hiện hết hiệu lực; các văn bản Kế hoạch, Báo cáo
Phòng Nghiệp vụ 1
của UBND tỉnh
công tác rà soát, hệ thống hóa trái quy định pháp luật
văn bản QPPL theo quy định

2

Các phòng, đơn
vị có liên quan

Từ
ngày
01/01/2020
đến
ngày 31/8/2020:
HĐND tỉnh ban
hành 09 Nghị
quyết; UBND tỉnh
ban hành 38 Quyết
định.

Các phòng, đơn
vị có liên quan

Báo cáo số 15/BCUBND
ngày
30/01/2020 về kết
quả công tác kiểm
tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật
năm 2019. Trong đó:
UBND tỉnh ban
hành 74 Quyết định9

Văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm 2019, gồm 74 quyết định quy phạm pháp luật. Kết quả như sau: Về thẩm quyền ban hàn: có 74/74 quyết định (chiếm tỷ lệ
100%) được ban hành đúng quy định; Về trình tự, thủ tục: 74/74 quyết định (chiến tỷ lệ 100%) do UBND tỉnh tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 tuân thủ chặt chẽ
trình tự, thủ tục trong soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 04/74 quyết định có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày.
9
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STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

3

Tham mưu UBND tỉnh tự kiểm Kịp thời phát hiện, xử lý Văn bản của UBND
tra và kiểm tra theo thẩm quyền các vấn đề
tỉnh
việc ban hành văn bản QPPL

II

Cải cách thủ tục hành chính
Ban hành Kế hoạch rà soát Rà soát các TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của
TTHC theo quy định
Sở
Kịp thời kiến nghị sửa đổi,
Rà soát 100% thủ tục hành
bổ sung, thay thế hoặc hủy
chính đã được UBND tỉnh
bỏ các quy định nhằm phù
công bố trên từng lĩnh vực
hợp với quy định cấp trên

1

2

10

Văn bản của Sở

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Phòng Nghiệp vụ 1

Các đơn vị có
liên quan

Tham mưu UBND
tỉnh Báo cáo số
15/BC-UBND ngày
30/01/2020 về kết
quả công tác kiểm
tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật
năm 2019; Báo cáo
số 141/BC-UBND
ngày 18/5/2020 về
kết quả tự kiểm tra
văn bản do UBND
tỉnh ban hành liên
quan đến lĩnh vực
giá đang còn hiệu
lực thi hành.

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị có liên quan

Kế hoạch số
2467/KH-STP
ngày 31/12/2019

Đơn vị
chủ trì

Tham mưu UBND

Văn bản của Sở

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn tỉnh ban hành các
Quyết định công
vị
bố từng lĩnh vực10.

Quyết định số 1439A/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Tư pháp; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1319/QĐUBND ngày 06/8/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 09/6/2020
về công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
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STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

thuộc thẩm quyền giải quyết và tình hình thực tế tại địa
của Sở
phương

3

Công khai tại Trung
tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh;
100% thủ tục hành chính thuộc Công khai 100% TTHC Bộ phận tiếp nhận
thẩm quyền giải quyết của Sở thuộc thẩm quyền giải và trả kết quả; Trang
được công khai kịp thời, đầy quyết của Sở
thông tin điện tử của
đủ, đúng quy định
Sở và trực tuyến trên
Cổng thông tin điện
tử của UBND tỉnh

4

100% thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở
được giải quyết đúng và trước
hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn

5

Khảo sát mức độ hài lòng của
người dân, doanh nghiệp về
giải quyết thủ tục hành chính

Thanh tra Sở

Đã cập nhật kịp
thời trên Cổng
Thanh tra Sở,
dịch vụ công
Phòng Nghiệp vụ
Quốc gia và
2, TTTGPLNN
Trang thông tin
điện tử của Sở

Trong 9 tháng
đầu năm 2020,
Sở Tư pháp thụ
lý và giải quyết
Các phòng, đơn
Giải quyết hồ sơ
Các đơn vị giải quyết vị có liên quan 19.527 hồ sơ,
cho khách hàng
trong đó: trước
TTHC
hẹn 1.796, đúng
hẹn
17.612,
không có hồ sơ
trễ hẹn.
Ban hành Công
văn số 1307/STPTTr
ngày
Các tổ chức, cá
Phiếu khảo sát sự
13/7/2020
về
nhân đến thực
Thanh tra Sở
hài lòng
khảo sát mức độ
hiện TTHC
hài lòng của các
cơ quan, đơn vị
đối với việc thực
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STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành
thi công vụ tại Sở
Tư pháp

III

Cải cách tổ chức bộ máy

1

Tăng cường sự phối hợp giữa Nâng cao hiệu quả công tác
các cơ quan trong thực hiện thông qua phối kết hợp với
nhiệm vụ chuyên môn
các cơ quan có liên quan

Tham mưu ban
hành các quy chế,
văn bản phối hợp

2

Tiến hành kiểm tra việc thực
hiện nhiệm vụ công tác hộ tịch Đánh giá tình hình thực
đối với cấp huyện, cấp xã; lĩnh hiện các quy định đã phân
vực công chứng, Luật sư, đấu cấp
giá tài sản

Kiểm tra thực tế

IV
1

2

Các phòng, đơn vị
theo từng lĩnh vực

Phòng Nghiệp vụ 2

Các phòng, đơn
vị có liên quan

Tiếp tục phối
hợp thực hiện
Quy chế phối
hợp về thực hiện
chỉ số thành phần
“Thiết chế pháp
lý và An ninh trật
tự”

Các đơn vị có
liên quan

Kết luận số
1236/KL-STP
ngày 29/6/2020

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Quyết định số
03/QĐ-STP
ngày 15/01/2020

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Tiếp tục thực
hiện quy hoạch dự
nguồn các chức danh
Trưởng, Phó Trưởng
phòng và tương
đương trực thuộc Sở
nhiệm kỳ 20152020, nhiệm kỳ
2020-2025 và những
năm tiếp theo.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Đăng ký và xây dựng kế hoạch Xác định lộ trình đào tạo
đào tạo, bồi dưỡng công chức, bồi dưỡng
viên chức năm 2020
Xây dựng Kế hoạch quy hoạch
cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo Bổ sung, đưa ra khỏi quy
các phòng, đơn vị thuộc Sở hoạch phù hợp với tình
nhiệm kỳ 2020-2025 và những hình thực tế
nhiệm kỳ tiếp theo

Kế hoạch của Sở

Kế hoạch của Sở

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở
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Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi
Nâng cao chất lượng đội
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ
ngũ cán bộ làm công tác tư Kế hoạch của Sở
làm công tác tư pháp từ cấp
pháp
tỉnh đến cấp huyện, xã

3

4

Xây dựng Kế hoạch tinh giản Xác định lượng biên chế Văn bản của Sở
biên chế năm 2020
được tinh giản trong năm

5

Triển khai thực hiện Đề án xác Xác định vị trí việc làm và
định vị trí việc làm và cơ cấu cơ cấu ngạch công chức, Văn bản của Sở
ngạch công chức, viên chức
viên chức

V

Cải cách tài chính công

11

Ban hành Quy chế chi tiêu nội Quy định định mức chi tiêu
Văn bản của Sở
bộ
nội bộ

Đơn vị
chủ trì
Các phòng: Nghiệp
vụ 1, phòng Nghiệp
2

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Văn phòng Sở;
các cơ quan, đơn
vị có liên quan

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

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị có liên quan

Đã thu hồi 01 biên
chế năm 2020
theo Quyết định
số 61/QĐ-UBND
ngày 15/01/2020
của UBND tỉnh

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị trực thuộc Sở

Tiếp tục triển các
QĐ của UBND
tỉnh11 và các đơn vị
trực thuộc

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Quyết
định
số
118/QĐ-STP ngày
31/12/2019; 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

Thanh tra Sở

Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc
làm của Trung tâm Dich vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp.
11

13
STT

2

VI

Nội dung công việc

Thực hiện giao quyền tự chủ
cho các đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Tư pháp theo
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính
phủ

Dự kiến kết quả
đạt được

Nâng cao hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự
nghiệp; cải thiện điều kiện
phục vụ nhân dân

Hình thức
triển khai

Các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở
triển khai theo quy
định

Thanh tra Sở

Đơn vị
phối hợp

Các đơn vị trực
thuộc Sở

Thời gian
hoàn thành
Tham mưu UBND
tỉnh ban hành
Quyết định số
65/QĐ-UBND
ngày 15/01/2020
về việc giao quyền
tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về tài
chính giai đoạn
2020-2022 đối với
các đơn vị sự
nghiệp thuộc Sở
Tư pháp

Hiện đại hóa hành chính

1

Sử dụng hiệu quả phần mềm Thực hiện tốt phần mềm Công chức trực tiếp
Văn phòng điện tử
thao tác
Văn phòng điện tử

2

Tiếp tục thực hiện phiên bản hệ
thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO Đổi mới phương thức làm
Kế hoạch của Sở
9001:2015 và duy trì việc áp việc theo hướng hiện đại
dụng vào hoạt động của các
phòng, đơn vị thuộc Sở

VII

Đơn vị
chủ trì

Công tác chỉ đạo, điều hành

Các phòng, đơn vị
thuộc Sở

Thanh tra Sở

100% công chức,
viên chức thuộc
Sở sử dụng phần
mềm Văn phòng
điện tử và đánh
gái phân loại.
Kế
hoạch
số
11/KH-STP ngày
- Các phòng 06/01/2020; QĐ
thuộc Sở
số
01/QĐ-STP
- Sở Khoa học và ngày 06/01/2019
công bố Mục tiêu
Công nghệ
chất lượng năm
2020

14
STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả
đạt được

Hình thức
triển khai

1

Tuyên truyền quy định cải
Ban hành Kế hoạch tuyên
cách hành chính đến các Kế hoạch của Sở
truyền cải cách hành chính
công chức, viên chức

2

Gắn công tác thi đua khen
Phát động phong trào thi đua
thưởng với cải cách hành Văn bản của Sở
cải cách hành chính
chính

3

Đánh giá kết quả triển khai
Kiểm tra công tác cải cách
công tác cải cách hành Kiểm tra thực tế
hành chính năm 2020
chính

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Kế hoạch số
02/KH-STP
ngày 02/01/2020

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Kế hoạch số
03/KH-STP
ngày 02/01/2020

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Quyết định số
105/QĐ-STP
ngày 13/12/2019
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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo số
/BC-STP ngày
tháng 9 năm 2020 của Sở Tư pháp)

Số hồ sơ đã giải quyết

Lĩnh vực, thủ tục hành
chính thực hiện

Tổng
số hồ
sơ tiếp Trước
nhận
hẹn

1

Lý lịch tư pháp

1.909

2

Hộ tịch

3

Công chứng

4
5

Số
TT

Số hồ sơ
đang giải
quyết
(trong thời
hạn giải
quyết)

Số hồ
sơ
không
giải
quyết

Số hồ sơ tồn
đọng (đã quá
thời hạn giải
quyết nhưng
chưa có kết
quả)

Đúng
hẹn

Trễ
hẹn

1.790

0

0

119

0

0

06

06

0

0

0

0

0

17.498

0

17.498

0

0

0

0

Bổ trợ tư pháp

15

0

15

0

0

0

0

Trợ giúp pháp lý

99

0

99

0

0

0

0

19.527

1.796

17.612

0

119

0

0

Tổng số

Ghi chú

