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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 01/2021
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2021
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 42/QĐ-UBND ngày
11/01/2021 về công nhận cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên
môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Quyế định bổ sung Danh mục Nghị
quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh năm 2021 (lần 2) (trong đó: bổ
sung 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 10 quyết định quy phạm pháp luật). Đề
xuất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 về cải cách thể chế của UBND
tỉnh; phối hợp với Sở Công Thương tham mưu xây dựng báo cáo về “Việc ban
hành và thực hiện chính sách, pháp luật về điện lực” theo nội dung Nghị quyết số
1682/NQUBKHCNMT14 ngày 20/3/2020 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường. Ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
về thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp
luật” giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.
- Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 05/01/2021: Tiến hành thẩm định, góp ý 37
văn bản; trong đó: 10 văn bản thẩm định và 27 văn bản góp ý. Tính đến ngày
31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 65 Quyết định quy phạm pháp luật.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành 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.
c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành
pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban hành Văn bản về xem xét hồ sơ tham
mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Sinh; lấy ý kiến góp
ý dự thảo Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức
thi hành pháp luật” giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; góp ý Kế hoạch triển
khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa
bàn tỉnh.
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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.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày
07/01/2021 về kiện toàn Hội đồng phối hợp Báo cáo kết quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 17/12/2020 về kết quả
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 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
b) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018-2021” năm 2020; tham
gia góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện
Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đề nghị phối hợp thực hiện khảo sát
thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL.
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:
Cung cấp thông số người dân tộc thiểu số kết hôn và số người dân tộc thiểu
số đăng ký kết hôn cận huyết thống; đôn đốc rà soát, giải quyết việc cấp giấy tờ tùy
thân đối với các trường hợp nhân khẩu không có giấy tờ tùy thân.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/12 đến 12/01/2021): Đã cấp
190 phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 396 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 13
thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 634
thông tin; lập 61 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 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của
Thủ tướng Chính phủ; công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên
địa bàn tỉnh. Ban hành Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên
địa bàn tỉnh năm 2020; ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại; kết quả triển khai
thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PCI năm 2020; triển khai Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.
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Giải quyết các vụ việc khiếu nại kiến nghị của công dân; Đề án cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện trên
địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2020-2030; định giá khởi điểm QSDĐ trụ sở Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia
đình và tài sản gắn liền trên đất để đấu giá; giải quyết các vướng mắc của Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Khu K1
và chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp Hacom mall thuộc Khu K1; tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của Công
ty TNHH Minh Hoàng Anh; thời gian khai thác mỏ đá Chà Bang của Công ty An Khánh; giải quết về thời hạn hoạt
động của dự án Ninh Chữ Sailing Bay tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải;...
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- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Quyết định đăng ký
hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; văn bản về tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký
tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư. Tình hình hoạt
động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 26/11 đến ngày 23/12/2020): Tổng số
việc đã công chứng, chứng thực: 1.661 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực:
370.231.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 90.847.000 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Thông báo liên quan đến
Thẻ đấu giá viên của ông Đỗ Trí Chất. Tình hình hoạt động Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản (tính từ ngày 12/12/2020 đến ngày 12/01/2021): Ký mới 02 hợp
đồng; đã tổ chức 06 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 61.291.217.000
đồng, tổng giá bán: 63.021.650.000 đồng, chênh lệch 1.730.433.000 đồng. Tổng
số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 50.912.456 đồng; nộp ngân sách nhà
nước 20.364.982 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND
ngày 31/12/2020 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn
2021-2023 đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Ban hành Quyết định phê
duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 của Trung tâm trợ giúp pháp
lý nhà nước; Thông báo thay đổi Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên
ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh và các Quyết định chuyên
đề2.
- Tổng số vụ việc tiếp nhận, thụ lý mới trong kỳ báo cáo cho người thuộc
diện được trợ giúp pháp lý 14 vụ việc; tổng số việc hướng dẫn cho người không
thuộc diện được trợ giúp pháp lý 08 việc. Ban hành 12 Quyết định về cử Trợ giúp
viên pháp lý tham gia tố tụng; 02 Quyết định về cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện
đại diện ngoài tố tụng; 02 Quyết định phân công người thẩm định thời gian thực
hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Báo cáo kết quả rà soát vụ việc liên quan quá trình thực hiện dự án Khách
sạn du lịch cao cấp tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tham
gia ý kiến đối với nhu cầu dừng, đỗ xe trong thời gian ngắn trên một số tuyến
đường để bốc, dỡ hàng hóa trước các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh trong
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; ý kiến việc bán căn nhà số 399/1 đường Thống
Nhất; Đề án khai thác tầng trệt chung cư D7-D10; giải quyết kiến nghị thuê phần
diện tích đưa ra khỏi quy hoạch titan thuộc dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark
và xử lý phần diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp (đất chưa có rừng); hồ sơ đề nghị
thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời
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Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đề nghị
cấp bổ sung kinh phí hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện năm 2020 cho Trung tâm trợ
giúp pháp lý nhà nước.
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kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố; cung
cấp thông tin liên quan đến tố cáo của ông Vương Đình Hàng.
b) Trong kỳ, Thanh tra Sở tiếp nhận 02 đơn; trong đó 01 đơn không thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đã chuyển và hướng dẫn nội dung đơn
thuộc thẩm quyền của cơ quan Tòa án và 01 đơn khiếu nại hành vi công chứng của
Công chứng viên phòng Công chứng số 1, đã thụ lý và giải quyết theo quy định;
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.
7. Công tác Văn phòng:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày
11/01/2021 về phê duyệt công tác Tư pháp năm 2021. Ban hành các Quyết định:
Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tư pháp; nâng bậc lương trước thời hạn;
phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tư pháp; công khai tài chính năm
2020; giao dự toán ngân sách năm 2021; khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật.
b) Ban hành các Kế hoạch: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Chương trình hành động
số 4518/CTr-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01CT/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân
năm 2021 và các văn bản chuyên đề3.
c) Ban hành Báo cáo: Thống kê kỳ báo cáo năm chính thức 2020 của ngành
Tư pháp; Kết quả công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; định hướng
nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; tổng kết
hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tư pháp năm 2020; báo cáo thống kê ngành Nội
vụ (lĩnh vực văn thư, lưu trữ) năm 2020; kết quả thực hiện Nghị định số
68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ
quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả công tác phòng cháy, chữa
cháy;…
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 02 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:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 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 tham mưu UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.
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Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021; công tác thông tin đối ngoại năm 2021; tuyên truyền kỷ niệm
các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021;
Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021; Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; Thông báo
trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND VN; triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND
ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; báo cáo tổng kết
công tác phòng chống, chống bệnh Lao năm 2020 ; triển khai Kế hoạch số 4632/KH-UBND ngày 23/12/2020 của
UBND tỉnh về Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021;…

5
2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2021 - 2022 trên
địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
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) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua về công tác
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2021.
b) Tổ chức ký kết 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; Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng công
nghệ thông tin PBGDPL.
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:
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:
Trình UBND tỉnh ban hành Thông báo 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.
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 trợ giúp pháp lýlên phần
mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.
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) Triển khai và kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định
của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng tại Tung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
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:
a) Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và
triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.
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b) Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức,
viên chức năm 2021; chuẩn bị các hoạt động tổ chức và phối hợp hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021./.
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

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quyện

