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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 02/2021
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2021
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2021
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 40/QĐ-UBND ngày
03/2/2021 về đính chính văn bản quy phạm pháp luật (đính chính 07 Quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 (gồm 139 văn
bản, trong đó: 104 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và 35 Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh); Công văn triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày
02/02/2021 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp
luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các
danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề trên địa bàn tỉnh
đảm bảo đúng quy định; Quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết
định của UBND tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư pháp, xây dựng, giao thông vận
tải, văn hóa thể thao và du lịch. Ban hành Quyết định về thành lập Tổ soạn thảo
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đề
nghị 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 ban hành kèm theo Quyết định số
46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh.
- Từ ngày 05/01/2020 đến ngày 05/02/2021: Tiến hành thẩm định, góp ý 39
văn bản; trong đó: 02 văn bản thẩm định và 37 văn bản góp ý.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 14/02/2021
về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật năm 2020, gồm gồm 63 Quyết định quy phạm pháp luật. Kết quả 1; Công văn
số 331/UBND-TCDNC ngày 21/01/2021 về kết quả tự kiểm tra các văn bản quy
phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020,
yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để các sai sót trong công tác tham mưu ban
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Về thẩm quyền: 63 Quyết định do UBND tỉnh ban hành đúng thẩm quyền; về nội dung: 61/63 Quyết định
có nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của cơ quan Nhà nước cấp trên; 02/63 Quyết định có nội
dung chưa phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình
tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản có 17/63 Quyết định do UBND tỉnh ban hành có sai sót về thể thức, kỹ thuật
trình bày
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hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới; Báo cáo số 45/BC-UBND
ngày 03/02/2021 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, kết quả rà soát2; tiếp tục triển khai
Kế hoạch của UBND tỉnh: 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: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 679/KH-UBND ngày 09/02/2021 về 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 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; Công văn số 720/UBND-TCDNC ngày 14/02/2021 về
tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng chỉ số xếp hạng B1; Kế hoạch
số 308/KH-UBND ngày 20/01/2021 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.
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 vụ việc3.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp
luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 46/BC-UBND ngày
06/02/2021 về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn
tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 04/02/2021 về phát động phong
trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; các văn bản triển khai thực hiện
Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc
thông báo các nội dung giao cho chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Kế hoạch số 465/KHUBND ngày 29/01/2021 về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa
XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu
2021.
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Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân
tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng số 225 Văn bản. Trong đó: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi
hành toàn bộ: Tổng số văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu toàn bộ
trong năm 2020 là 139 Văn bản; Văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành một phần: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội
đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020 hết hiệu lực thi hành một phần là 10 Văn bản.
Văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân
tỉnh còn hiệu lực thi hành là 82 Văn bản. Văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 13 Quyết định. Cấp
huyện: Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành là 20 Văn bản; trong đó: Văn
bản QPPL còn hiệu thi hành là 10 Văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu thi hành toàn bộ là 10 Quyết định.
Cấp xã: Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát với tổng số văn bản là 04 Văn bản.
Trong đó: còn hiệu thi hành là 02 Văn bản; hết hiệu thi hành toàn bộ là 02 Văn bản.
3
Kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị cưỡng chế, khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Phạm
Thế Nam kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Nam; dự án xây
dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long; xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp;...
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b) Ký kết 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 - STP- ĐPTTH 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; Báo
cáo bổ sung kết quả hỗ trợ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2020; Văn
bản tiếp thu, không tiếp thu góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 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:
a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày
08/02/2021 về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021; trình UBND tỉnh ban
hành Quyết định thu hồi và hủy bỏ Trích lục cải chính hộ tịch số 40/TLCCHT ngày
02/8/2018 của UBND huyện Ninh Sơn. Ban hành Thông báo Danh sách Ban Chỉ
đạo và Tổ Thư ký thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/01 đến 09/02/2021): Đã cấp
141 phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 387 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 25
thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 192
thông tin; lập 36 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 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. Ban hành Thông báo về thay đổi nội dung Giấy đăng
ký hoạt động của Văn phòng luật sư Phan Hùng; triển khai Thông tư số
11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Văn bản thay đổi
tên gọi và Trưởng văn phòng của Văn phòng công chứng Lê Vi; đăng ký tham dự
kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư; báo cáo việc mua bảo
hiểm nghề nghiệp và nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tình hình
hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 24/12/2020 đến ngày 27/01/2021):
Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.240 việc; tổng số phí công chứng,
chứng thực: 373.558.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 91.041.700
đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Ban hành Văn bản đề nghị
bổ sung thông tin trong Phụ lục Danh sách tổ chức đấu giá tài sản; Thông báo về
đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh - Chi nhánh Ninh
Thuận; hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động đấu giá tài sản. Tình hình hoạt động
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (tính từ ngày 13/01/2021 đến ngày 17/02/2021):
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Ký mới 04 hợp đồng; đã tổ chức 05 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm:
818.082.000 đồng, tổng giá bán: 823.200.000 đồng, chênh lệch 5.118.000 đồng.
Tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 19.904.500 đồng. Nộp ngân sách
nhà nước 7.961.800 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày
14/02/2021 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ban hành văn bản chi trả thù
lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông báo về thay đổi thành viên
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh.
- Ban hành 22 Quyết định về việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để
bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; 02 Quyết
định về việc phân công người thẩm định thời gian thực hiện đối với 11 vụ việc trợ giúp
pháp lý đã hoàn thành. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện trong kỳ báo cáo (bao
gồm vụ việc kỳ trước chuyển qua và vụ việc thụ lý trong kỳ): 86 vụ việc (kỳ trước
chuyển qua: 64 vụ việc và thụ lý trong kỳ: 22 vụ việc); việc tư vấn pháp luật đơn giản: 03
việc; tổng số việc tiếp công dân là người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017: 02 việc (dân sự).

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 số 241/KL-STP ngày 05/02/2021 về thực hiện quy
định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Kế hạch công tác phòng, chống tham nhũng;
“Tham nhũng vặt” năm 2021; giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Minh
Hoàng Anh; tham gia xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi
thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; xử lý vụ việc của ông
Nguyễn Thành Nhân; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp,
kéo dàI..
b) Trong kỳ, Thanh tra Sở không có tiếp nhận đơn thư; 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) Ban hành các Quyết định: Về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ
luật, kỷ cương hành chính năm 2021; về nâng bậc lương trước thời hạn đối với
công chức; về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở Tư pháp; về kiện
toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Tư pháp tỉnh.
b) Ban hành các Kế hoạch: Về triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐBTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 02/QĐ-UBND
ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh; Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Xây dựng,
áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001 tại Sở Tư pháp năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai công tác phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021.
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c) Ban hành các Văn bản: gửi bản cam kết về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính năm 2021; tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến mới phát sinh; đăng ký thi
đua năm 2021 của Sở Tư pháp; xin điều chuyển nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công
chức năm 2021; gửi Bản nhận xét, đánh giá cán bộ và danh sách trích ngang nhân
sự giới thiệu quy hoạch; báo cáo kết quả xử lý cá nhân vi phạm giờ giấc làm việc;
cung cấp danh sách đơn vị sự nghiệp phục vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ
sở hành chính năm 2021. 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;
chuẩn bị Các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021…
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 3 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 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 Báo cáo báo cáo tổng kết 08 năm thi
hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.
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 và Kế hoạch phát động thi đua.
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:
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:
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:
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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) Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại hành vi của Công chứng viên
Phòng công chứng số 1 trong việc chứng kiến và công chứng Hợp đồng mua bán
tài sản ngày 30/10/2020 trái quy định của pháp luật (tài sản là căn nhà và đất tọa
lạc tại số 402 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
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) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2021.
b) Ban hành các Văn bản: Báo cáo cải cách hành chính quý I và phương
hướng quý II/2021; triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số;
Kế hạch triển khai Đề án "Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng 2025"; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm./.
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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Lê Quyện

