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BÁO CÁO
Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Công văn số 3248/UBND-KTTH ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2020. Sở Tư pháp báo
cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh1. Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về phê duyệt Kế hoạch
công tác Tư pháp năm 2020, trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm. Sở Tư
pháp 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.
II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật (VBQPPL):
a) Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL:
- 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 (35
Quyết định); Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 (04 Quyết định); Quyết
định số 1365/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 (04 Quyết định); Quyết định số 1508/QĐUBND ngày 01/9/2020 (03 Quyết định) và trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/02/2020 về 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 văn bản 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
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm
2020; Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020; Kế hoạch
số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2023/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về hành động
thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển
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UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định QPPL trên lĩnh vực tư pháp2 và trình HĐND
tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về Quy định một
số mức chi thực hiện công tác PBGDPL 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 bản3.
- Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 9 tháng đầu năm 2020, gồm 280
văn bản (64 thẩm định, 216 góp ý). Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020,
HĐND tỉnh ban hành 09 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh ban hành 38 Quyết định
QPPL.
b) Về kiểm tra VBQPPL:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày
10/12/2019 về kiểm tra VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số
103/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về công bố Danh mục VBQPPL do HĐND,
UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019: 46 văn bản4; văn bản
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019: 21 văn bản5; Quyết định số
50/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về 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 VBQPPL. Tuy
nhiên, vẫn còn một số sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 6. Tham mưu
UBND tỉnh ban hành văn bản nhắc nhở cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo nghiêm
túc rút kinh nghiệm, thực hiện đúng quy định Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
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 VBQPPL 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

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết
việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Quy định một số mức
chi thực hiện công tác PBGDPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số
21/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 về bãi bỏ Quyết định số 1471/2010/QĐ-UBND 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.
3
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;…
4
Bao gồm: 39 Quyết định, 02 Chỉ thị, 05 Nghị quyết.
5
Bao gồm: 18 Quyết định; 03 Nghị quyết.
6
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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thống hóa VBQPPL năm 2019. Trong đó: UBND tỉnh ban hành 74 Quyết định7; tự
kiểm tra văn bản do UBND cấp huyện ban hành 07 Quyết định8. Các văn bản có sai
sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, đã tham mưu UBND tỉnh 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 VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL);
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở:
a) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; các
văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL năm 2020:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch trong công tác PBGDPL; hòa giải
ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 9; Quyết định số
289/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 về công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh; Công văn
số 3008/UBND-TCDNC ngày 25/8/2020 về tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp
cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Sở ban hành Báo
cáo việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin và tình hình cung cấp thông tin từ
01/7/2018 đến 30/6/2020 trên địa bàn tỉnh.
b) Kết quả triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật:
Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, PBGDPL trên Báo Ninh
Thuận 2020 và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2020; thông tin báo cáo
thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp; hỗ trợ xã Quảng Sơn thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tổ chức tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

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.
8
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.
9
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; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày
10/02/2020 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020; 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 nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1515/KH-UBND ngày 28/4/2020 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến
nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự,
chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4110/KH-UBND
trên địa bàn tỉnh về triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình
phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; 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 32-CT/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; 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.
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c) Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở: Thường xuyên kiện toàn
các Tổ hòa giải viên; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.641 hòa giải viên với 402 tổ
hòa giải; trong đó, có 1.935 nam và 706 nữ; 782 hòa giải viên là người dân tộc thiểu
số10. Tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với 288 hòa giải
viên tham gia và lớp thứ hai dành cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp
huyện và Tuyên truyền viên cấp xã với 116 đại biểu tham dự.
d) Kết quả thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật: Tiếp tục thực hiện bảo đảm xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã công nhận 59 xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày
30/01/2020 về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/01/2020 về
việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 2048/KLUBND ngày 08/6/2020 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) Công tác theo dõi thi hành pháp luật và cải thiện điểm số và duy trì thứ
hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1):
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày
17/01/2020 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
1881/KH-UBND ngày 28/5/2020 về triển khai thực hiện11; Kế hoạch số 732/KHUBND ngày 12/3/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường
năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 31/3/2020 về công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh; Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 05/6/2020 về thực hiện nhiệm vụ,
giải pháp nâng xếp hạng chỉ số B1 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do bị ảnh
hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, giảm chi phí tuân thủ pháp luật 12; ban hành

UBND các huyện, thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng hoạt động
các Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở (Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 117 tổ hòa giải, có 645 hòa giải viên;
Ninh Phước: 66 tổ hòa giải, có 563 hòa giải viên; Ninh Sơn: 61 tổ hòa giải, có 423 hòa giải viên; Ninh Hải: 50 tổ hòa
giải, có 344 hòa giải viên; Thuận Nam: 38 tổ hòa giải, có 208 hòa giải viên; Bác Ái: 38 tổ hòa giải, có 249 hòa giải
viên; Thuận Bắc: 32 tổ hòa giải, có 231 hòa giải viên).
11
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.
12
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Quyết định số
101/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận
năm 2020; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 06/02/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm
2020; Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh…
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các văn bản đôn đốc tổ chức rà soát việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước:
a) Về công tác hộ tịch:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 2073/KH-UBND ngày
11/6/2020 về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Phối
hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thu thập, khai thác
và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới
6 tuổi trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản kiểm tra, rà soát và khắc phục tồn tại,
sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực qua kiểm tra của Bộ Tư pháp; trả lời
chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn cấp huyện
chuyển dữ liệu liên thông bảo hiểm y tế; hướng dẫn cách ghi tên các dân tộc trong
Giấy tờ hộ tịch; tổ chức rà soát tiêu chuẩn công chức Tư pháp hộ tịch trên địa bàn.
b) Công tác Quốc tịch:
Hướng dẫn ghi quốc tịch trong giấy tờ hộ tịch của công dân Việt Nam đồng
thời có quốc tịch nước ngoài; triển khai một số điểm mới của Nghị định số
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ; rà soát thu hồi giấy tờ liên quan
đến Quốc tịch Việt Nam.
c) Về công tác nuôi con nuôi:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày
05/02/2020 về cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài tên Trần Thị Xuân
Ánh và tổ chức bàn giao vào ngày 03/3/2020 cho vợ chồng ông Kim Lee Hales và
bà Kelly Michelle Hales (quốc tịch Hoa Kỳ). Sở triển khai Nghị định 24/2019/NĐCP ngày 05/3/2019 của Chính phủ liên quan lĩnh vực nuôi con nuôi; phổ biến Bộ
danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước; báo cáo Cục Hộ
tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Thông tư số
12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP và sử dụng biểu mẫu nuôi con
nuôi; báo cáo kết quả rà soát cơ sở nuôi dưỡng và số trẻ em đang được nuôi dưỡng
trên địa bàn tỉnh.
d) Công tác lý lịch tư pháp:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 14/8/2020
về tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp; Quyết định số 1543/QĐ-UBND
ngày 07/9/2020 về khen thưởng10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (gồm 04 tập
thể và 04 cá nhân). Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp cơ bản đáp ứng kịp thời cho
tổ chức và cá nhân (số liệu tính từ 01/01/2020 đến 05/9/2020): Tiếp nhận 1.924 hồ
sơ; đã cấp 1.835 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 89 hồ sơ; lập 304 hồ sơ lý
lịch tư pháp, cập nhật bổ sung 1.197 thông tin lý lịch tư pháp. Tiếp nhận 2.826
thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 738 thông tin.
đ) Công tác Bồi thường nhà nước:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày
14/01/2020 về công tác bồi thường nhà nước năm 2020. Ban hành văn bản yêu cầu
các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai quy định về bồi thường nhà nước
và cung cấp Danh sách cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
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trên địa bàn tỉnh (47 công chức làm công tác bồi thường); 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.
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp:
a) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp:
- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư: Tham mưu UBND tỉnh ban
hành Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 22/4/2020 về tổng kết 10 năm thực hiện
Chiến lược phát triển nghề luật sư. Sở ban hành Báo cáo số 979/BC-STP ngày
21/5/2020 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập
kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020”; đăng tải thông tin đăng ký hành nghề bổ trợ tư
pháp tại tỉnh.
- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp: Tham mưu
UBND tỉnh ban hành Công văn số 137/UBND-TCDNC ngày 17/01/2020 về công bố
danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
451/KH-BCĐGĐTP ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và
nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Công văn số 421/UBND-TCDNC
ngày 19/02/2020 về tham mưu chỉ đạo việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Công tác Thừa phát lại và Quản tài viên: Tham mưu UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 06/5/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số
08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa
phát lại trên địa bàn tỉnh; Thông báo ghi tên vào danh sách Quản tài viên hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân cho 02 trường hợp.
- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng: Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 31/01/2020 về phát triển các tổ chức
hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Báo cáo số 253/BC-UBND
ngày 24/8/2020 về tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng. Hoạt động Phòng
Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 17.498 việc; tổng số phí
công chứng, chứng thực: 2.587.550.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước:
646.887.500 đồng.
- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản: Tham mưu UBND
tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong hoạt động đấu giá tài sản 13. Ban
hành văn bản về hoạt động đấu giá tài sản14. Hoạt động Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản: Đã ký mới 34 Hợp đồng; tổ chức 35 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi
điểm: 6.966.460.410 đồng, tổng giá bán: 9.614.805.000 đồng, chênh lệch
2.648.344.590 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được: 223.108.870
đồng.
Công văn số 755/UBND-TCDNC ngày 16/3/2020 về hướng dẫn, chỉ đạo trong hoạt động đấu giá tài sản;
Công văn số 845/UBND-TCDNC ngày 19/3/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ.
14
Cung cấp tài khoản đăng nhập và triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; hướng dẫn
thực hiện thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về 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”
13
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- Công tác Tư vấn pháp luật: Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và địa phương đề nghị15.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày
28/02/2020 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có
khó khăn về tài chính năm 2020. Ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP ngày
08/01/2020 về phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý và chương trình công
tác trọng tâm năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản
chuyên đề về trợ giúp pháp lý16.
- Tổng số vụ việc được thực hiện trong kỳ báo cáo: Từ ngày 01/1/2020 đến
31/8/2020: 98 vụ việc (tăng 09 vụ viêc), so với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ việc
thụ lý trong kỳ 09 tháng đầu năm 2020 tăng 08 vụ việc (tăng 8,16%). Tổng số việc
tư vấn pháp luật đơn giản: 29 việc; tổng số việc tiếp công dân cho các đối tượng
không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý: 50 việc. Ban hành 98 Quyết định cử
Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng. Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp
pháp lý17; lắp đặt 01 Bảng Thông tin trợ giúp pháp lý tại Nhà tạm giữ Công an
huyện Ninh Phước; cung cấp 110 tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cho cơ quan Công
an.
c) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày
11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020; ban
hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách tham gia mạng lưới tư vấn
viên pháp luật của Bộ Tư pháp và tổng hợp gửi Bộ Tư pháp; văn bản gửi Bộ Tư
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; chính sách giao đất ở cho cán bộ y tế diện thu hút
theo Đề án thu hút nhân lực y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2015-2020; Rà soát pháp lý và đề xuất xử lý dự án Khu du
lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững và
các vụ khiếu nại của công dân; giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần cấp nước; hệ số giá đất khu K2; rà soát toàn
diện dự án Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực tại thị
trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải; giải quyết khiếu nại vụ việc anh em ông Dương Đình Thế; kiểm tra thực địa dự án
Khu du lịch Bình Tiên; tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát các dự án cải tạo rừng tự nhiên;
văn bản theo dõi tiến độ kiểm tra, rà soát hồ sơ ông Trần Chánh Thi; nội dung liên quan đến tuyến đường vận chuyển
dự án khai thác mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc của Công ty Cổ phần Khai thác và
Sản xuất đá Ánh Dương; tư vấn xử lý vi phạm hành chính của Công an các huyện, thành phố...
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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 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; Quyết định số
25/QĐ-STP ngày 07/5/2020 về Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo
Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng chính phủ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đột phá tại 02 xã
Phước Chính, Phước Đại; Báo cáo các nội dung liên quan phục vụ tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội
về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
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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, qua các đợt truyền thông về TGPL ở cơ sở đã thu hút 203 lượt người tham dự; nội dung
nói chuyện chuyên đề pháp luật về Luật TGPL năm 2017, pháp luật về hôn nhân gia đình, trẻ em, chính sách xóa đói
giảm nghèo, dân tộc, an sinh xã hội, tư vấn hướng dẫn giải đáp trực tiếp 20 việc TGPL, cấp phát miễn phí 627 tờ gấp
pháp luật về lĩnh vực TGPL và 11 cuốn tài liệu truyền thông do Trung tâm biên soạn; 05 đợt truyền thông về TGPL 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 Ân, cơ sở bảo trợ xã
hội Thanh Trúc, Cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu. Kết quả qua các đợt truyền thông đã thu hút 122 lượt người tham dự,
nội dung nói chuyện chuyên đề về pháp luật trợ giúp pháp lý, pháp luật về người khuyết tật và các chính sách an sinh
xã hội khác, tư vấn hướng dẫn giải đáp 02 việc TGPL, cấp phát miễn phí 258 tờ gấp pháp luật và 10 cuốn tài liệu
truyền thông.
15
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pháp về một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về công tác hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
6. Công tác xây dựng Ngành; thống kê, kế hoạch và tài chính:
a) Công tác xây dựng Ngành:
Ban hành Kế hoạch số 1132/KH-STP ngày 12/6/2020 về định kỳ chuyển đổi
vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2020; 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; 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, 03 tham gia đào
tạo nghề luật sư. Thực hiện tinh giản 01 biên chế theo Quyết định số 61/QĐ-UBND
ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh; thực hiện Báo cáo các chuyên đề theo quy định18;
ban hành Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 27/7/2020 Quy chế làm việc của Sở Tư
pháp; Kế hoạch số 1459/KH-STP ngày 31/7/2020 về công tác Tư pháp năm 2021; tổ
chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/194528/8/2020). Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước kiện toàn tổ chức bộ máy
theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung
ương; bổ nhiệm 01 Trưởng phòng.
b) Công tác thống kê, kế hoạch và tài chính:
- Báo cáo kết quả thống kê 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư số
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội
dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
- Phối hợp Sở Tài chính 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. Ban hành các
Quyết định Quy định mức chi và công quyết toán19. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ
18
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; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát
triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Sở Tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức
bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân
lực giai đoạn 2011-2020 của Sở Tư pháp; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 4438/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho
lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày
05/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2016-2020; Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng
Chính phủ; Sơ kết 07 năm thực hiện Luật xuất bản; 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 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; 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; Kết
quả thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 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 20102020; 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 theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ;…
19
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
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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.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng:
a) Ban hành các Quyết định trong công tác thanh tra, kiểm tra 20; Kế hoạch về
công tác phòng, chống tham nhũng; tham nhũng vặt năm 2020; Kết luận số
2478/KL-STP ngày 31/12/209 về Thanh tra công tác tư pháp tại phòng Tư pháp
huyện Ninh Hải và Thuận Nam và Thông báo số 13/TB-STP ngày 06/01/2020 về
Kết quả kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 tại UBND xã Phước Minh; UBND thị
trấn Khánh Hải; Kết luận số 118/KL-STP ngày 17/01/2020 về nội dung tố cáo đối
với Văn phòng công chứng Thanh Hằng; Kết luận số 1543/KL-STP ngày 14/8/2020
Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với
Văn phòng luật sư Hải Phát; Báo cáo chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng21.
b) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân kèm theo
Quyết định số 127/QĐ-STP ngày 16/9/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp, cán bộ tiếp
công dân vẫn thường xuyên trực tiếp công dân định kỳ; lãnh đạo Sở trực tiếp 09/09
kỳ, nhưng không có người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sở nhận
được 15 đơn (gồm 03 đơn khiếu nại, 10 đơn kiến nghị, phản ánh và 02 đơn tố cáo).
So với cùng kỳ năm trước tăng 06 đơn. Kết quả xử lý22.
8. Công tác pháp chế; cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật:
a) Tổ chức duy trì hoạt động theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày
10/01/2019 của UBND tỉnh về công nhận cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ
quan chuyên môn và doanh nghiệp thuộc tỉnh với 24 cán bộ thuộc 21 Sở, ban, ngành
và doanh nghiệp nhà nước; công tác phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý
Nhà nước đối với công tác pháp chế thực hiện thường xuyên theo Quyết định số
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.
20
Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 16/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm
2020; Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 31/12/2019 về việc thụ lý đơn tố cáo; Quyết định số 117/QĐ-STP ngày
31/12/2019 về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo; Quyết định Thanh tra việc 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.
21
Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW; triển khai thực hiện quy định của pháp luật
về đấu giá tài sản theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTR của Thanh tra Bộ Tư pháp; Báo cáo số 1050/BC-STP ngày
31/5/2020 về tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của
Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; văn bản tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; 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.
22
Đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn tố cáo trong lĩnh vực công chứng, Giám đốc Sở yêu cầu công chứng viên,
Văn phòng công chứng Thanh Hằng nghiêm túc rút kinh nghiệm và có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tuyên bố văn
bản công chứng vô hiệu theo quy định; 01 đơn tố cáo Văn phòng công chứng công chứng Di chúc trái quy định của
pháp luật; 01 đơn kiến nghị Sở xem xét, lập các thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng cách đây hơn 20 năm và đã tiến hành thụ lý và có văn bản trả lời dứt điểm. Đơn không thuộc thẩm quyền:
04 đơn kiến nghị, phản ánh và 01 đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai, xây dựng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc
Sở Tư pháp, đã hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 01 đơn khiếu nại, 04 đơn
kiến nghị, phản ánh và 01 đơn không đủ điều kiện xử lý nên lưu đơn theo quy định.
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52/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 và luôn được kiện toàn và nâng cao hiệu quả
hoạt động của tổ chức pháp chế.
b) Tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia
về pháp luật theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ: Cập
nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: 38 văn bản; theo dõi, cập nhật phần mềm
xây dựng Nghị quyết khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.
9. Công tác thi đua khen thưởng; cải cách hành chính và ứng dụng CNTT:
a) Công tác thi đua khen thưởng:
Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện
quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các
chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Tư pháp được giao năm 2020, hướng đến Đại hội thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Ban hành Kế hoạch số 395/KH-STP ngày 10/3/2020 về tuyên truyền Hội nghị điển
hình tiên tiến của Sở Tư pháp hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp
lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp và các Kế hoạch phát động thi
đua23; Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 20/4/2020 về kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Tư pháp; Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 28/4/2020 Ban hành
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở; Quyết định số 27/QĐ-STP ngày
27/5/2020 về việc công nhận điển hình tiên tiến cho cá nhân thuộc Sở Tư pháp giai
đoạn 2015-2020; Báo cáo số 841/BC-STP ngày 05/5/2020 về tổng kết công tác thi
đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua,
khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo chỉ
đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
b) Công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT:
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 pháp24. Sở Tư pháp ban hành các văn bản triển khai công tác cải cách hành
chính25; Kế hoạch số 1629/KH-STP ngày 31/8/2020 kiểm tra về công tác cán bộ và
23
Kế hoạch số 334/KH-STP ngày 28/02/2020 về phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm
trật tự an toàn giao thông” năm 2020; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 08/01/2020 về phát động phong trào thi đua năm
2020; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 02/01/2020 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020; Kế
hoạch số 934/KH-STP ngày 15/5/2020 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số
633/KH-STP ngày 09/4/2020 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2020.
24
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/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.
25
Quyết định số 93/QĐ-STP, ngày 12/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Kế
hoạch số 386/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; 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
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công tác cải cách hành chính năm 2020. 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
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
1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật:
Đã triển khai các mặt công tác có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được cao
hơn so với cùng kỳ năm 2019, đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội và
công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Công tác phối hợp Sở,
ban ngành và địa phương quan tâm, chủ động tổ chức tập huấn để hướng dẫn cách
tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu, quy trình đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu thực hiện
nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.
Trên cơ sở 07 nhóm nhiệm vụ được giao trong 09 tháng đầu năm 2020 tại
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh (đã thực hiện 07/08
nhiệm vụ (còn 01 nhiệm vụ về Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành trong
tháng 11/2020 để thực hiện); 08 nhóm nhiệm vụ được giao trong 09 tháng đầu năm
2020 tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 (đã thực hiện 08 nhiệm vụ,
đạt 100%). Ngoài ra, triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ về cải cách
thể chế theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 và hoàn thành nhiệm
vụ trong thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (54 việc, đạt 100%).
2. Những tồn tại, hạn chế:
a) Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật, nên hiệu quả còn thấp; do ảnh hưởng của dịch bệnh nên
công tác tuyên truyền, PBGDPL có những hạn chế nhất định, do đó, việc triển khai
sâu rộng nội dung văn bản pháp luật mới còn gặp khó khăn.
b) Hiệu quả triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa cao, chưa
phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa
phương.
c) Việc xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp, chưa đáp ứng yêu cầu
thực tiễn; hoạt động đấu giá tài sản còn phức tạp.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Tiếp tục tập trung triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết
định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 và Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày
05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật:
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.
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Tập trung góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự
thảo Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp
HĐND tỉnh cuối năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
3069/UBND-KTTH ngày 27/8/2020; tiếp tục triển khai kế hoạch số 4996/KHUBND 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.
2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 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); Báo cáo tình hình thực
hiện quyền tiếp cận công dân trên địa bàn tỉnh năm 2020; 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; 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 32-CT/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.
3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến các hình thức áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai Kế
hoạch số 1881/KH-UBND ngày 28/5/202026. Tăng cường công tác theo dõi thi hành
pháp luật, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận và các
quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020; thực hiện tốt chế độ
thông tin, báo cáo về xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1).
4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi
thường nhà nước:
Trình UBND 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; Danh mục TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Tư pháp. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước; tổ chức
kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực cho cấp huyện, cấp
xã; hướng dẫn và phối hợp Bảo hiểm xã hội tập huấn nghiệp vụ cho UBND cấp
huyện, cấp xã trong triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ bồi thường nhà nước.
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp:
a) Về Bổ trợ tư pháp:

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.
26
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Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 06/5/2020 về
triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ
về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực
hiện Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét
duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.
b) Về Trợ giúp pháp lý:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 28/02/2020 về
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 cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại
diện ngoài tố tụng; tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng vụ
việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; lựa chọn, ký hợp đồng thực
hiện trợ giúp pháp lý từ 01 đến 02 Luật sư.
c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 333/KHUBND ngày 11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm
2020.
6. Công tác xây dựng Ngành và thống kê, kế hoạch, tài chính:
Tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương
đương thuộc Sở Tư pháp; thực hiện tốt việc luân chuyển công chức giữa các phòng
thuộc Sở; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi
dưỡng; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê phần mềm
thống kê ngành Tư pháp; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết
kiệm, bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan; công khai quyết toán tài chính quý
III và năm 2020; kiểm tra về công tác cán bộ và công tác cải cách hành chính năm
2020; xây dựng Quy trình nội bộ của Sở theo Hệ thống tài liệu áp dụng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng:
Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp lĩnh vực hoạt động công chứng27. Kết
luận Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện 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. Tiếp tục tổ chức rà soát việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm
hành chính thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 2846/UBND-TCDNC ngày 11/8/2020.
8. Công tác pháp chế:
Tiếp tục duy trì Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc công
nhận cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp
thuộc tỉnh; phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với công tác
pháp chế thực hiện thường xuyên theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày
15/8/2013 và luôn được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp
chế.
9. Công tác thi đua khen thưởng; cải cách hành chính và ứng dụng CNTT:
Tại 02 Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; UBND các phường Mỹ
Hương, Tấn Tài và UBND các xã Bắc Phong, Lợi Hải; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động
công chứng tại Văn phòng công chứng Thuận Nam.
27
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Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra
động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt được hiệu quả; tập trung thúc đẩy
việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm của Ngành, gắn kết với các
phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ
cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc
chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội
Thi đua yêu nước lần thứ V” trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 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.
Trên đây là báo cáo công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
công tác 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thống kê;
- Lưu: VT, TTr. NVT

GIÁM ĐỐC
Ký bởi Sở Tư pháp

Đào Trọng Định
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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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số:
/BC-STP ngày
/9/2020 của Sở Tư pháp)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện và hoàn
thành

I. Các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020

1

2

3
4

5

6

Các phòng, đơn vị thuộc Quyết định số 138/QĐSở
UBND ngày 05/02/2020
Kế hoạch số 4996/KH-UBND
Phòng
Nghiệp
vụ
Các
sở,
ban,
ngành;
ngày 10/12/2019; Kế hoạch
Kế hoạch Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Kế
1
UBND huyện, thành phố
số 5088/KH-UBND ngày
hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
6/12/2019
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phòng Nghiệp vụ Các sở, ban, ngành; Kế hoạch số 333/KH-UBND
1
UBND huyện, thành phố
ngày 11/02/2020
Ninh Thuận năm 2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp
năm 2020

Thanh tra Sở

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý Phòng Nghiệp vụ Các sở, ban, ngành; Kế hoạch số 184/KH-UBND
2
UBND huyện, thành phố
ngày 30/01/2020
vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Phòng Nghiệp vụ
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
2
pháp luật năm 2020
Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyên truyền,
Phòng Nghiệp vụ
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
1
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thanh tra Sở
Kế hoạch thực hiện cải cách tư pháp năm 2020
II. Các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020

7

1

Triển khai thực hiện kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch với
bảo hiểm xã hội trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh

Phòng
Nghiệp vụ 2

Các sở, ban, ngành; Kế hoạch số 164/KH-UBND
UBND huyện, thành phố
ngày 21/01/2020
Các sở, ban, ngành; Kế hoạch số 443/KH-UBND
UBND huyện, thành phố
ngày 20/02/2020
Các sở, ban, ngành; Kế hoạch số 940/KH-UBND
UBND huyện, thành phố
ngày 26/3/2020
- Sở Lao động- Thương
Kế hoạch số 2073/KH-UBND
binh và Xã hội;
ngày 11/6/2020 của UBND
- UBND các huyện,
tỉnh
thành phố
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3

4

5

6

7

8

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế
Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp liên
ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em
làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết
định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức
hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch năm 2020 và tổ
chức thực hiện truyền thông về TGPL ở cơ sở theo Quyết
định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện
nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn
2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất
phức tạp hoặc điển hình
Kế hoạch thực hiện cải cách tư pháp năm 2020
Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế
Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của
HĐND tỉnh về Quy định một số mức chi thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp
luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của
UBND tỉnh về Quy định một số mức chi thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp
luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực Luật
sư, công chứng, đấu giá, hộ tịch

Phòng
Nghiệp vụ 2

- Văn phòng UBND tỉnh;
Quyết định số 32/2020/QĐ- Các Sở, ngành, địa
UBND ngày 26/8/2020
phương có liên quan

Phòng
Nghiệp vụ 2

- Văn phòng UBND tỉnh;
Quyết định số 21/2020/QĐ- Các tổ chức hành nghề UBND ngày 08/7/2010 của
công chứng.
UBND tỉnh

Trung tâm trợ
giúp pháp lý nhà
nước

- Phòng Nghiệp vụ 2;
Quyết định số 25/QĐ-UBND
- UBND các xã nghèo, ngày 07/5/2020 của UBND
thôn đặc biệt khó khăn
tỉnh

Thanh tra Sở

Các sở, ban, ngành có liên Kế hoạch số 940/KH-UBND
quan
ngày 26/3/2020

Phòng
Nghiệp vụ 1

Các Sở,
phương.

ngành,

địa

Phòng
Nghiệp vụ 1

Các Sở,
phương.

ngành,

địa Quyết định số 26/2020/QĐUBND của UBND tỉnh

Thanh tra Sở

- Phòng Nghiệp vụ 2;
Thanh tra hành chính tại
- Các đơn vị, tổ chức có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
liên quan.
sản; VP Luật sư Hải Phát

Nghị quyết số 09/2020/NQHĐND ngày 17/7/2020 của
HĐND tỉnh
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