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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020
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:
- 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 của Bộ Tài chính. 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:
Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021.
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) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo: Báo cáo số 386/BC-UBND
ngày 08/12/2020 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tình hình nâng xếp hạng
chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 08/12/2020
về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban
hành Báo cáo số 2264/BC-ĐKT ngày 30/11/2020 về kết quả kiểm tra tình hình thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp
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luậtvề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo Quyết định số 1731/QĐUBND 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.
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) Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo 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. Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển
khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các
bộ, ngành, địa phương, do Bộ Tư pháp tổ chức; phối hợp đánh giá tình hình tổ chức
và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
b) Ban hành Kế hoạch số 2351/KH-STP ngày 11/12/2020 về triển khai “Ngày
pháp luật” năm 2021; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ
biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp
dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù
tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai
đoạn 2018-2021” 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:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 382/BC-UBND ngày
04/12/2020 về Công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch
tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em
và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; Quyết định 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.
- Tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 1895/QĐCTN ngày 02/11/2020
của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch đối với Danish Manimaran (tên gọi
Việt Nam: Nguyễn Hữu Đạt, thường trú khu phố 7, phường Mỹ Đông, thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm).
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 15/11 đến 14/12/2020): Đã cấp
118/176 phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 66 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 12
thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 1.120
thông tin; lập 04 hồ sơ. Ban hành văn bản xác minh lý lịch xóa án tích; phối hợp rà
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Tư vấn về kế hoạch mua sắm thuốc tập trung; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Khu K2
và Khu K1; công tác thu tiền sử dụng đất, cụ thể việc xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất, bán tài sản
thuộc sở hữu nhà nước; thủ tục đất đai đối với dự án Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long;
giải quyết vướng mắc công tác GPMB; giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn liên quan đến 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; chủ trương đầu tư dự án Trang trại ứng dụng công nghệ cao Bác Ái;…
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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:
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề
án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận. Ban hành Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm
đoạt tài sản; phối hợp kiểm tra, rà soát việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý; Báo cáo kết quả kiểm tra về tổ
chức và hoạt động Thừa phát lại năm 2020; ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát
lại.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành các văn bản về 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 28/10 đến ngày
25/11/2020): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.932 việc; tổng số phí công
chứng, chứng thực: 338.461.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước:
82.338.250 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản (tính từ ngày 14/11 đến ngày 15/12/2020): Đã tổ chức 04 cuộc đấu giá thành,
có tổng giá khởi điểm: 417.500.000 đồng, tổng giá bán: 420.300.000 đồng, chênh
lệch 2.800.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 25.144.000
đồng; nộp ngân sách nhà nước 10.057.600 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
Tổ chức 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 số 32/2016/QĐ-TTg, với 62
lượt người tham dự. Ban hành 16 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố
tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, người bị hại,
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự, dân sự. Tổng số vụ việc
Trung tâm tiếp nhận, thụ lý mới trong kỳ báo cáo cho người thuộc diện được trợ
giúp pháp lý: 16 vụ việc; tổng số việc hướng dẫn cho người không thuộc diện được
trợ giúp pháp lý: 05 việc (lĩnh vực dân sự: 01 việc; lao động: 01 việc; hôn nhân và
gia đình: 02 việc; đất đai: 01 việc).
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 77/QĐ-STP ngày 02/12/2020 về việc phê duyệt
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; Kết luận số 2266/KL-STP ngày
30/11/2020 về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động
công chứng đối với Văn phòng công chứng Thuận Nam; Kết luận số 2257/KL-STP
ngày 30/11/2020 về Kết luận công tác tư pháp tại UBND phường Tấn Tài, Mỹ
Hương thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, xã Bắc Phong, Lợi Hải huyện Thuận
Bắc; hướng dẫn kết thúc hồ sơ thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Báo
cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/05/2017 của Tỉnh ủy
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về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí đến năm 2020..
b) Trong kỳ, Thanh tra Sở không nhận đơn kiến nghị, phản ánh; 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) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 379/BC-UBND ngày
07/12/2020 về kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2021; Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 27/11/2020
tổng kết công tác tư pháp 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm
2021.
b) Ban hành Báo cáo: Tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Năm Dân vận
khéo” năm 2020; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công
chức, viên chức; Công tác bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020; thống kê Ngành Tư
pháp năm 2020 và các báo cáo chuyên đề2. Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi
đua, khen thưởng năm 2020 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền
Đông Nam Bộ; Khối thi đua Nội chính.
c) Ban hành các Quyết định về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
thi đua - khen thưởng; nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức và các văn
bản chuyên ngành: Đề xuất Phương án phân loại tự chủ tài chính của Trung tâm Trợ
giúp pháp lý Nhà nước giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch số 2221/KH-STP ngày
24/11/2020 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 20212025 và năm 2021.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 01 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 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 thực hiện xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và
trình UBND tỉnh ban hành 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 báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện "Đề án
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm
2018 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của
Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục theo dõi và triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch
2

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện thi tuyển chức
danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; Kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển các sản phẩm OCOP và đặc thù Ninh Thuận năm 2020 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2021;
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021; thực hiện quy hoạch
phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020; Tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”; Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
.
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UBND tỉnh về kết quả 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.
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.
Tổ chức tổng kết; bình xét thi đua khen thưởng công tác phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật năm 2020; 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:
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Công văn số
4413/BTP-TTLLTPQG ngày 25/11/2020 của Bộ Tư pháp về thông báo ý kiến của
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
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 Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật giám định tư pháp, do Bộ Tư pháp tổ chức.
b) Về Trợ giúp pháp lý: Ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp
lý trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch công tác trợ giúp pháp
lý năm 2021; 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) Triển khai Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 02/12/2020 về việc phê duyệt
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; các Kết luận thanh tra, kiểm tra
công tác tư pháp năm 2020 và 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) 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; phối hợp tổ chức
Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2020 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp; Tổ
chức Hội nghị công chức, viên chức.
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b) Ban hành các văn bản triển khai năm: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành
chính; Kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 và bố Mục tiêu chất lượng; Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải
cách hành chính./.
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

