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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 4/2021
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2021
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2021
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: Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày
22/3/2021 về Điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh
năm 2021 thuộc lĩnh vực thanh tra, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin
và truyền thông; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/3/2021 thực hiện Kết luận
số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị
quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm
2020.
Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tổ
chức triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định
của Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra tình hình thi hành
pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 theo Kế hoạch số 1551/KHUBND ngày 01/4/2021; tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số
55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
- Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 09/3/2021 đến ngày 09/4/2021:
có 38 văn bản, gồm 07 thẩm định, 31 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc
gia về văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày
12/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 12 Quyết định quy phạm pháp luật; Hội
đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết quy phạm pháp luật.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4494/KH-UBND ngày 15/12/2020 về rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế
hoạch số 4679/KH-UBND ngày 28/12/2020 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
Tổ chức triển khai Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/01/2021 về triển
khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa
bàn tỉnh; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện “Đề án đổi mới,
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nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2021 - 2022 trên địa
bàn tỉnh.
Ban hành Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 55/2009/NĐ-CP
ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng
giới; tham mưu củng cố hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về cưỡng
chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Thế Nam; báo
cáo Công văn số 1256/UBND-TCDNC ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc
xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Văn
Trung.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 2021; Công văn số 1468/HĐPH ngày 30/3/2021 về tăng
cường triển khai các nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ban hành báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật Luật tín ngưỡng tôn giáo từ năm 2018-2020; Thông báo kết quả đăng ký
thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; góp ý dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật. Tổ chức 06 lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại UBND các huyện: Ninh
Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc.
b) Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục
pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2021 số 139/CTR - STPĐPTTH ngày 21/01/2021 và Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận năm 2021 số 96/CTRPH-STP-BNT ngày
15/01/2021.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư
pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND
ngày 31/3/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực
nuôi con nuôi, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Văn bản về tăng
cường tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc, chứng
thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày
08/4/2020 của Chính phủ ban hành về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử.
Phối hợp với Cục con nuôi - Bộ Tư pháp khảo sát đánh giá tình hình phát
triển của con nuôi trong nước; ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch
Việt Nam; phối hợp Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo
hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; lập danh mục thủ tục hành chính (Liên thông đăng ký
khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên
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thông đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí) theo Quyết
định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban hành Báo cáo số 617/BC-STP ngày 01/4/2021 về tình hình giải quyết
việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; đề nghị lập danh sách công chức Tư pháp –
Hộ tịch chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; Quyết định về thành lập Tổ soạn
thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về
giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,
ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND
tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh TTHN của người nước
ngoài.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 05/02 đến 05/3/2021): Tiếp
nhận 475, đã giải quyết 357 hồ sơ (trong đó 06 hồ sơ trễ hẹn, lý do: hồ sơ có án
tích đang xác minh) và đang giải quyết 118 hồ sơ; tiếp nhận 24 thông tin lý lịch tư
pháp; cung cấp 03 thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án,
quyết định): 162 thông tin; lập 67 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 507/QĐ-UBND ngày
25/3/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa
phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Báo
cáo rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện chính sách tài chính của tổ chức
hành nghề công chứng tỉnh; Thông báo số 47/TB-BCĐGĐTP ngày 31/3/2021 của
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám
định tư pháp tỉnh Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh; Kế hoạch hoạt động
của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động
giám định tư pháp tỉnh năm 2021; Văn bản triển khai Quyết định số 130-QĐ/TU
ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa ban
tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật,
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân
dân quan tâm.
Ban hành văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-UBND ngày
18/3/2021 và Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh; góp ý dự thảo Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa năm 2020 và giai đoạn 2018 - 2020.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Quyết định Cấp lại
Thẻ công chứng viên; thông báo kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
lần thứ tư; cung cấp thông tin về công chứng viên. Tình hình hoạt động Phòng
Công chứng số 1 (tính từ ngày 25/02/2021 đến ngày 26/3/2021): Tổng số việc đã
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công chứng, chứng thực: 2.184 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực:
332.757.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 80.890.650 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Ban hành Thông báo việc
kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất. Tình hình hoạt động Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản (tính từ ngày 13/3/2021 đến ngày 09/4/2021): Ký mới 04
Hợp đồng; đã tổ chức 06 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 3.574.457.800
đồng, tổng giá bán: 3.658.850.000 đồng, chênh lệch 84.392.200 đồng. Tổng số thù
lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 28.988.635 đồng. Nộp ngân sách nhà nước
11.595.454 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
Tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020; đăng ký
danh sách kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2021; Quyết định thành lập
tổ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020. Tổng số vụ việc trợ giúp
pháp lý thụ lý mới trong kỳ báo cáo cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý:
42 vụ việc; phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh: Hướng dẫn, giới
thiệu 04 trường hợp không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý. Ban hành 41
Quyết định về việc cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng; phối hợp
với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: xây dựng phóng sự “thực hiện truyền
thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” tại Hội
trường UBND xã Cà Ná. Ban hành 02 quyết định về việc phân công người thẩm
định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (11 hồ sơ vụ việc tham gia tố
tụng, đại diện ngoài tố tụng hoàn thành).
c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 679/KHUBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh; Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về Chương trình hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
- 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, địa phương đề nghị1.
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 Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 18/3/2021 về Thanh tra hành
chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phòng Công chứng số 1 và
tổ chức Thanh tra; Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 24/3/2021 về Thanh tra việc
chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư
Minh Hà và tổ chức Thanh tra; Thông báo niêm yết công khai Bản kê khai tài sản,
thu nhập lần đầu của năm 2020. Trả lời đơn khiếu nại của ông Vương Đình Hàng
và chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hùng; giải quyết vụ việc liên quan đến công
tác báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng luật sư Phúc Nguyên.
1

Làm rõ những vi phạm liên quan đến tuyến đường kết nối vào dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng và
thống nhất đề xuất biện pháp khắc phục; làm rõ trách nhiệm trong quá trình tham mưu, xử lý xử phạt VPHC đối với
ông Kiều Sinh; có ý kiến về ủy quyền xử lý tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước; giải quyết việc thời hạn giao dat từ
50 năm lên 70 năm; xem xét thống nhất hướng xử lý cụ thể về kết quả kiểm tra dự án khu mua chế biến nước mắm
Cà Ná.
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b) Trong kỳ, Thanh tra Sở không có tiếp nhận 03 đơn (01 khiếu nại và 02 tố
cáo), không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển; Giám đốc Sở trực tiếp tiếp
công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của
Sở theo quy định.
c) Những nhiệm vụ phát sinh:
Tham gia tư vấn dự án Nhà máy nước đá Khánh Hội của Công ty Yên Ninh;
Công ty TNHH Thông Thuận về dự án Khách sạn du lịch cao cấp tại phường Mỹ
Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm; đề xuất giải quyết các nội dung liên quan
đến dự án Khu dân cư Chí Lành, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; vướng mắc
về giải phóng mặt bằng tại dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2); xử
lý khu đất Nhà máy chế biến thủy sản Thông Thuận tại phường Thanh Sơn; phối
hợp, cung cấp cho Bên mời thầu các thông tin liên quan, cần thiết để tham mưu xác
định giá trị m3 của các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới; tham mưu báo cáo
cụ thể tình hình kiểm tra, xử lý dự án đầu tư, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu
hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam; rà soát, xử lý các công
việc liên quan để giải quyết vướng mắc, kiến nghị của Công ty TNHH Thông
Thuận theo Thông báo số 70/TB-VPUB.
7. Công tác Văn phòng:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 122/BC-UBND ngày
08/4/2021 về kết quả công tác cải cách tư pháp quý I năm 2021. Trình Ủy ban nhân
dân tỉnh về xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc
Sở Tư pháp không qua hình thức thi tuyển từ nguồn nhân sự tại chỗ thuộc Sở Tư
pháp theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Ban hành các Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của
Bộ Chính trị Khóa XI; Tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số ban hành năm
2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ban hành năm 2008; tình
hình sử dụng biên chế hành chính; Tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2020 và các báo cáo chuyên đề2; các văn bản
triển khai3.
b) Ban hành các Kế hoạch: Triển khai thực hiện Thong tư số 07/2020/TTBTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải

2

Báo cáo việc tham mưu giải pháp theo kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh; tình hình thực hiện cải
cách tiền lương năm 2020; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ
2021-2026; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79- CTr/BDVTW-BCSĐCP; rà
soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026; về số liệu nữ lãnh đạo,
quản lý cuối nhiệm kỳ 2016-2021.
3
Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Quyết định Ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ,
quản lý và sử dụng tài sản Sở Tư pháp; góp ý Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm
2021; khắc phục kết quả theo báo cáo số 355/BC-SNV ngày 29/01/2021 của Sở Nội vụ; thẩm định lịch sử chính trị
phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

6
phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2021) và giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); và các Kế hoạch chuyên đề4.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016
của UBND tỉnh; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng; kiểm tra
và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng theo quy định
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ
cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.
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:
a) Tổ chức triển khai Kế hoạch về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Tập huấn công tác hòa giải ở
cơ sở tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
b) Tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài
Phát Thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật và cải cách tư pháp năm 2021.
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:
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 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) Về bổ trợ tư pháp:
4

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021)
và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021); Thực hiện công tác phòng, chống tội
phạm năm 2021 của Sở Tư pháp; triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai
đoạn 2020-2025”.
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Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 08/02/2021 về
triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
trên địa bàn tỉnh.
b) Về Trợ giúp pháp lý:
Tổ chức các đợt truyền thông cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại
UBND xã Thanh Hải, UBND xã Phước Dinh, UBND xã Quảng Sơn; Lắp đặt Bảng
thông tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Tiếp tục
cử viên chức trực tại TAND huyện Ninh Phước, Thuận Bắc để hướng dẫn, tiếp nhận yêu
cầu 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.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Ban hành Kết luận Thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm
vụ được giao tại Phòng Công chứng số 1 và Kết luận Thanh tra việc chấp hành
pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Minh Hà và
tổ chức Thanh tra.
b) 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:
Ban hành Kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23
tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2021; triển khai thực
hiện một số nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/TU và Báo cáo số 31-BC/TU của Tỉnh
ủy; tổng kết Nghị quyết 07 và kết quả thực hiện Chương trình 134 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát cập nhật thủ tục hành
chính trên Trang Hành chính công./.
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
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