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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2020
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày
15/10/2020 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh năm
2021, gồm: 18 nghị quyết, trong đó 06 nghị quyết quy phạm pháp luật và 12 nghị
quyết cá biệt; báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp
định CPTPP và EVFTA. Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh
phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.
- Từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020: Tiến hành thẩm định, góp ý 32 văn
bản; trong đó: 13 văn bản thẩm định và 19 văn bản góp ý. Tính đến thời điểm hiện
nay, UBND tỉnh ban hành 47 Quyết định QPPL.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
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 QPPL trên địa bàn tỉnh
năm 2020 và Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm tra văn bản
QPPL 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) Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh năm 2020 và đang tiến hành kiểm tra tại các Sở ngành và UBND các
huyện, thành phố theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về thành
lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh; Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
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 điểm1.
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Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lý Vĩ Chí theo đề nghị của Công an tỉnh; đề xuất nội dung liên
quan đến việc bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Sông Than; các vụ việc thi hành án tại Qũy đầu tư phát
triển tỉnh; công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng
tại dự án khu du lịch Mũi Dinh; xử lý vụ việc của bà Ngô Thị Thủy;…
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3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
a) Tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số
3701/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020 tại huyện
Thuận Nam theo Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh.
b) Ban hành văn bản: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý,
khai thác Tủ sách pháp luật; hướng dẫn tuyên truyền trực quan, hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam 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:
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn về thực hiện chứng thực
bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Điều 10 Nghị định
số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện
Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số”.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/10 đến 15/11/2020): Đã cấp
101 Phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 48 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 631 thông
tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 1.062 thông tin;
lập 57 hồ sơ. Ban hành văn bản xác minh lý lịch xóa án tích; phối hợp rà soát cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp; phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày
04/11/2020 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch và
lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; Kế
hoạch số 3861/KH-UBND, ngày 26/10/2020 về triển khai thực hiện Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Quyết định về xóa
đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên; văn bản hỗ trợ cung cấp thông
tin công chứng viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tình hình hoạt
động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 28/9 đến ngày 27/10/2020): Tổng số
việc đã công chứng, chứng thực: 2.287 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực:
358.158.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 87.293.400 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản (tính từ ngày 13/10 đến ngày 15/11/2020): Đã tổ chức 06 cuộc đấu giá thành,
có tổng giá khởi điểm: 17.491.393.019 đồng, tổng giá bán: 58.132.781.530 đồng,
chênh lệch 40.641.288.511 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được
349.473.042 đồng. Nộp ngân sách nhà nước 139.789.217 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
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- Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Hội nghị tập huấn tăng cường
năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo
Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số
1963/BC-HĐPHLN ngày 15/10/2020 kết quả kiểm tra công tác phối hợp liên ngành
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số
1991/BC-HĐPHLN ngày 20/10/2020 kết quả triển khai Thông tư liên tịch số
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.
- Tổng số vụ việc Trung tâm thực hiện trong kỳ báo cáo: 60 vụ việc (kỳ trước
chuyển qua: 42 vụ việc; thụ lý trong kỳ: 18 vụ việc); tổng số vụ việc Trung tâm tiếp
nhận, thụ lý mới trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp
pháp lý: 18 vụ việc; số liệu việc tiếp người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý:
03 việc. Ban hành 18 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng. Tiếp
tục bố trí viên chức trực tại TAND huyện Thuận Bắc, Ninh Phước vào buổi sáng
thứ 4 hàng tuần.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Ban hành văn bản về kết quả triển khai thực hiện các nội dung Kết luận
thanh tra số 1289/KLTTCN-HTQTCT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại
địa phương; trả lời đơn đề nghị của ông Hoàng Xuân Ích về thực hiện chế độ theo
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Tiến hành 02
cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm: Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm
2020 tại các xã, phường: Mỹ Hương, Tấn Tài, Lợi Hải và Bắc phong; thanh tra việc
chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động công chứng đối với Văn phòng công
chứng Thuận Nam.
b) Trong kỳ, Thanh tra Sở nhận được 03 đơn kiến nghị, phản ánh (03 đơn
phản ánh kiến nghị, 01 đơn tố cáo). Kết quả xử lý: 02 đơn tố cáo Văn phòng công
chứng, 01 kiến nghị giải quyết liên quan đến Văn phòng công chứng và 01 kiến
nghị liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp.
c) Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân
theo Quy chế Tiếp công dân của Sở theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
a) Ban hành các Báo cáo năm 2020: Báo cáo công tác ngành Tư pháp; cải
cách hành chính; tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2021; chấm điểm cải cách hành chính; báo cáo và đánh giá
phân loại Quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành;
kết quả triển khai thực hiện tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức; báo cáo việc sử dụng biên chế sự nghiệp trong các cơ quan,
tổ chức hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và các
báo cáo chuyên ngành2.
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Kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả 03 năm
thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân; kết quả triển khai thực hiện kỷ luật,
kỷ cương hành chính năm 2020; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm
2021; kết quả thực hiện Đề án phát triển KT-XH miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 71/2016/QĐ-
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b) Ban hành các văn bản: Quyết định về Kế hoạch cải cách hành chính năm
2021; Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020; Kế hoạch về
triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở
giới năm 2020; trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số
84/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 thực hiện kết luận số 73-KL/TW về hợp tác với nước
ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Quyết định về
kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp và các văn bản chuyên ngành3.
c) Tổ chức bàn giao nhà tình thương cho bà Chamaléa Thị Ngành-thôn Trà
Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái; tổng hợp hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng,
tham gia chấm điểm thi đua khối Nội chính năm 2020; thông báo kết quả phân loại
công chức, viên chức tháng và quý IV/2020.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 12 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:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các Quyết định của
UBND tỉnh sau khi các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp cuối
năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5088/KH-UBND ngày
16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
năm 2020 và Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm tra văn bản
QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/02/2020 về
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra về tình hình thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày
06/10/2020 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật năm 2020.
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:
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội
đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch trong công tác
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

UBND ngày 03/10/20916 của UBND tỉnh; Tổng kết các văn bản QPPL liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự,
ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn từ năm 2005-2020;…
3
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 3790/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán Chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2020 của Sở Tư pháp; Kế
hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 20202025; triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức;…
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Tổ chức tổng kết; bình xét thi đua khen thưởng công tác phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật 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) Tổ chức rà soát, xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm
2020.
b) Tiếp tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, cập nhật Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp;
theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch và rà soát xử lý số lượng thông tin lý lịch tư
pháp tồn đọng theo đề nghị của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
a) Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư
pháp.
b) Về Trợ giúp pháp lý: Ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý thực
hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng; cập nhật thông tin việc, vụ việc TGPL
lên phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
(https://qltgpl.moj.gov.vn).
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) Kết luận thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 tại các xã, phường:
Mỹ Hương, Tấn Tài, Lợi Hải và Bắc phong; Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp
luật trong lĩnh vực hoạt động công chứng đối với Văn phòng công chứng Thuận
Nam.
b) Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021. Tổ chức tiếp
công dân định kỳ theo quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức,
công dân.
7. Công tác Văn phòng:
a) Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo công tác cải cách tư
pháp năm 2020; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác ngành Tư pháp năm 2020
gửi Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 của các Cụm
thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp; báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả
nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 20162020.
b) Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức; bình xét thi đua-khen thưởng và
ban hành Quyết định khen thưởng năm 2020; Thông báo kết quả đánh giá, phân loại
công chức, viên chức năm 2020 và kết hợp đánh giá phần mềm./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, TTr.NVT

GIÁM ĐỐC

Đào Trọng Định
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