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BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 12/2020,
phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2021
I. KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 12/2020
1. Cải cách thể chế:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có
liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành phục vụ
kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
- Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành Công văn số 4133/UBND-KTTH
ngày 13/11/2020 về đăng ký danh mục Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua tại kỳ họp HĐND năm 2021; trong đó 18 nghị quyết, cụ thể: Tại kỳ họp
giữa năm 2021: 06 (03 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 03 Nghị quyết cá biệt), 12
(03 nghị quyết quy phạm pháp luật và 09 Nghị quyết cá biệt).
- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tự
kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực theo quy định của Bộ Tài
chính tại văn bản số 14033/BTC-PC ngày 16/11/2020. Rà soát văn bản quy phạm
pháp luật có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư
pháp.
- Từ ngày 10/11 đến ngày 05/12/2020: Tiến hành thẩm định, góp ý 23 văn
bản; trong đó: 04 văn bản thẩm định và 17 văn bản góp ý. Tính đến thời điểm hiện
nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 50 Quyết định quy phạm pháp luật.
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.
2. Cải cách thủ tục hành chính:
a) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về phê duyệt quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh. Sở ban hành Quyết định số 68/QĐSTP ngày 11/11/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021..
b) Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 2.124 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải
quyết 2.026 hồ sơ (trong đó: hồ sơ giải quyết trước hẹn 78 hồ sơ; đúng hẹn 1.948 hồ
sơ), đang giải quyết 98 hồ sơ (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01/2021
1. Tiếp tục hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật.
2. Ban hành các văn bản triển khai năm: Quyết định phê duyệt Kế hoạch
kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách
hành chính; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Báo Ninh Thuận xây dựng
Chương trình tuyên truyền Cải cách hành chính; Kế hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động; Kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất và bố Mục
tiêu chất lượng; Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng
12/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2021 của Sở Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Lưu: VT, TTr. NVT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-STP ngày
tháng 12 năm 2020 của Sở Tư pháp)
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