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BÁO CÁO
Kết quả công tác Tư pháp Quý I
và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2021
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 Ban hành Kế hoạch
triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày
11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt công tác Tư pháp năm 2021. Sở Tư
pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I 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 cho doanh nghiệp:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết 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); Quyết định số
306/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 về điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết
định của UBND tỉnh năm 2021 (đưa ra khỏi danh mục 03; điều chỉnh 02; bổ sung 11);
Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về đính chính văn bản QPPL (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 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. Ban hành các Quyết định về thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh1;
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
1

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; Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quyết định
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà
soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND
ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh.
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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.
- Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 10/12/2020 đến ngày 05/3/2021:
có 99 văn bản, gồm 18 thẩm định, 81 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 03/3/2021,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 07 Quyết định quy phạm pháp luật.
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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.
b) Công tác kiểm tra, văn bản QPPL:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành 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; 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 quả2; Công văn số 331/UBND-TCDNC ngày 21/01/2021 về kết quả tự
kiểm tra các văn bản QPPL 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 hành văn bản QPPL trong thời gian tới.
c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
Tham mưu UBND 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; 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 và của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, kết
quả rà soát3.
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; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/3/2021 về tổng kết 08 năm
thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế
độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi,
bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 74/BC2

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
3
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.
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UBND ngày 03/3/2021 về Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐCP); 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 UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày
24/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 về quản lý, sử dụng đất
đai, rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh; 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; Báo cáo số 10/BC-UBND ngày
12/01/2021 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên
địa bàn tỉnh, cụ thể: Tình hình xử phạt vi phạm hành chính: Số vụ việc vi phạm và số
đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2020, đã phát hiện 6.738 vụ, tăng
2,7 % so với năm 2019 (năm 2019 là 6.554 vụ), trong đó: Số vụ bị xử phạt vi phạm
hành chính là: 6.738 vụ; Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự là: 24 vụ; Số vụ
áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 05 vụ 4. Tình hình
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng
biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 356 đối tượng, tăng 205 đối tượng so với năm
2019 (năm 2019 là 151 đối tượng)5.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:
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; Kế hoạch số 465/KH-UBND 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; 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;
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; Công văn số
353/HĐPH ngày 26/02/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn văn bản triển
khai thực hiện Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 của Bộ Tư pháp
4

Tổng số đối tượng bị xử phạt là 6.738 đối tượng, tăng 2,7 % so với năm 2019 (năm 2019 là 6.554 đối tượng);
Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là: 6.738 quyết định, tăng 13,7 % so với năm 2019 (năm
2019 là 5.924 quyết định) với số tiền phạt thu được: 10.798.522.000 đồng, tăng 26,3 % so với số tiền thu được năm 2019
(năm 2019 là 8.543.623.448 đồng); số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 152.356.000 đồng,
giảm 84.2 % so với số tiền thu được năm 2019 (năm 2019 là 976.000.000 đồng).
5
Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 356 đối tượng, tăng 209 đối tượng so với
cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 là 147 đối tượng); tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định: 316 đối tượng, so với
cùng kỳ năm 2019 tăng 291 đối tượng (năm 2019 là 25 đối tượng).

4
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.
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; Thông báo
Chương trình tổ chức Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại các huyện, thành phố theo
Kế hoạch số 2541/KH-UBND; công bố bổ sung các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật năm 2020 (bổ sung huyện Bác Ái); trả lời Thư tìm hiểu pháp luật.
c) 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; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày
25/01/2021 về thu hồi và hủy bỏ Trích lục cải chính hộ tịch số 40/TLCCHT ngày
02/8/2018 của UBND huyện Ninh Sơn; Báo cáo kết quả rà soát quy định của pháp
luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số
102/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Ban hành Thông báo Danh sách Ban Chỉ đạo và
Tổ Thư ký thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg; 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; Kế hoạch số 384/KH-STP ngày 02/3/2021 Kiểm tra công tác hộ tịch,
chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 10/12/2020 đến 05/3/2021): Tiếp
nhận 558 hồ sơ, đã cấp 190 phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 582 thông tin lý lịch tư
pháp; cung cấp 30 thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết
định): 948 thông tin; lập 121 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
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tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá
tài sản trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Thủ tướng
Chính phủ; Thông báo 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.
- Ban hành Thông báo về thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn
phòng luật sư Phan Hùng; Thông báo về đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty
luật TNHH Hoàng Long P&T Ninh Thuận và các văn bản chuyên đề6.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Ban hành Quyết định xóa đăng ký
hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Phạm Tấn Phú; Tình hình hoạt
động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 24/12/2020 đến ngày 24/02/2021): Tổng số
việc đã công chứng, chứng thực: 4.705 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực:
939.058.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 229.451.050 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Ban hành các văn bản về hoạt
động đấu giá sản; 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; 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: Tình hình hoạt động Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
(tính từ ngày 12/12/2020 đến ngày 17/02/2021): Ký mới 06 hợp đồng; đã tổ chức 11
cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 62.109.299.000 đồng, tổng giá bán:
63.844.850.000 đồng, chênh lệch 1.735.551.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ đấu
giá tài sản thu được 70.816.956 đồng; nộp ngân sách nhà nước 28.326.782 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
- Tham mưu UBND 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; 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 Quyết định phê duyệt Kế
hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và
các văn bản chuyên đề7.
- Tổng số vụ việc thụ lý giải quyết trong kỳ báo cáo: 47 vụ việc (so với cùng kỳ
năm 2020, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý thụ lý trong Quý I năm 2021 đã tăng 17 vụ
việc, tăng 57%). Việc tư vấn pháp luật đơn giản: Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông
tin pháp luật ngay cho người được trợ giúp pháp lý: 04 trường hợp yêu cầu trợ giúp pháp
lý là vướng mắc pháp luật đơn giản. Tiếp công dân: Hướng dẫn 14 trường hợp người dân
6

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; 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.
7
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; ; 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.
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không thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. hướng dẫn
14 trường hợp không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý đến các văn phòng luật
sư, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội luật gia tỉnh để được tư vấn, giải đáp theo
thẩm quyền. Ban hành 05 Quyết định phân công người thẩm định chất lượng vụ việc đối
với 28 hồ sơ vụ việc đã hoàn thành.
c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
- 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; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt 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 nghị8.
6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng:
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 Kế hoạch triển khai
thực hiện Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và
Quyết định số 02/QĐ-UBNDngày 05/01/2021 của UBND tỉnh; Báo cáo 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; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm cải
cách tư pháp năm 2021; Kế hoạch khhắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau
kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2021 và các văn bản chuyên đề9.
b) Tiếp tục rà soát sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy cơ quan theo Nghị định
số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh quản lý, sử
dụng và thực hiện tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh giá, phân loại cán bộ,
công chức, viên chức theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của
UBND tỉnh; ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 23/02/2021 về phân bổ chỉ tiêu
đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Việc bố trí công chức, viên chức
tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo
hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, phù hợp với công tác quy hoạch của Sở.
7. Công tác Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
8

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; kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ quá trình tổ chức thi hành và biện pháp tổ
chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Mạnh...
9

Kế hoạch chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch Tuyên truyền cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức hoạt
động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Quyết định ban hành Chương
trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;…
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a) Ban hành Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 02/12/2020 phê duyệt Kế hoạch
công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; 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; Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công
khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020; Báo cáo Tổng kết Chiến lược
quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước
Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng;
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2021. Giải quyết đơn khiếu nại theo
chỉ đạo của UBND tỉnh: 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 và các vụ việc khác10.
b) Trong kỳ, Sở nhận được 03 đơn (gồm 02 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo). So
với cùng kỳ năm trước giảm 12 đơn. Kết quả xử lý11. 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.
8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thi đua khen
thưởng:
a) Ứng dụng công nghệ thông tin:
Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan, ban hành Kế hoạch số 105/KH-STP ngày 15/01/2021 về Xây dựng,
áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2021; 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 2021-2025 và năm 2021.
b) Công tác cải cách hành chính:
Ban hành các Văn bản triển khai công tác cải cách hành chính 12. Trong Quý I
năm 2021, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 5.179 (trong đó: trước hẹn 422, đúng hẹn
10

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 kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố; quyết kiến nghị của Công
ty cổ phần Kim Sơn về việc xin phục hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và gia hạn Giấy phép khai thác mỏ cát
Phước Thiện 3; thống nhất cách chi trả tiền cho cá nhân ông Huỳnh Văn Dựng và bà Huỳnh Thị Thùy Vân;…
11
Kết quả: Đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn tố cáo đối với Văn phòng công chứng trong việc công chứng hợp đồng
tặng cho quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp
của người tố cáo. Sở đã thụ lý giải quyết nhưng do người dân rút đơn tố cáo nên đã dừng việc giải quyết đơn theo quy
định; 01 đơn khiếu nại việc công chứng viên Phòng công chứng số 1 chứng kiến và công chứng hợp đồng chứng kiến và
công chứng Hợp đồng mua bán tài sản trái quy định của pháp luật. Sở đã thụ lý và tiến hành giải quyết. Kết quả, việc
khiếu nại của người dân là không đúng. Đơn không thuộc thẩm quyền: 01 đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai không thuộc
thẩm quyền của Giám đốc Sở Tư pháp, đã hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
12
Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 11/11/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch
số 2362/KH-STP ngày 25/12/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 2497/KH-STP ngày
30/12/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 2516/KH-STP ngày 31/12/2020 về phát động
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4,757), số hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn) 139. Từ đầu năm 2021 đến nay không
có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
c) Công tác thi đua khen thưởng:
Phát huy phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ngành Tư
pháp với Chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025”, đề ra
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và
công tác khen thưởng của ngành Tư pháp trong giai đoạn tiếp theo. Ban hành các Kế
hoạch phát động thi đua năm 2021 và thi đua chuyên đề13.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp,
UBND tỉnh; Quý I, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác Tư pháp có nhiều
chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản
lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Nhất là, công tác xây dựng văn bản,
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng;
công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều
chuyển biến tích cực; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp
ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật:
a) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết quy phạm
pháp luật tại kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh; 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; tham gia thẩm tra các Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình
xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân
tỉnh năm 2021.
b) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển
khai 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:
phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 22/01/2021 về phê duyệt Kế hoạch
kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021; Kế hoạch số 2515/KH-STP ngày 31/12/2020 về tuyên
truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.
13
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2021; Phát động phong trào
thi đua cải cách hành chính năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; phát động phong trào thi đua năm 2021; Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai
đoạn 2021-2025; phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Sở Tư pháp năm 2021.
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Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày 24/02/2021 về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 về quản lý, sử dụng đất đai, rừng năm
2021 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh; 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; 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.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 17/7/2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp
luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020; phối hợp tổ chức tuyên truyền
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026; Chương trình phối hợp PBGDPL với Báo Ninh Thuận và Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh năm 2021.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước:
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; tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp thông tin;
cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định); ban hành văn bản xác
minh lý lịch xóa án tích; phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư phá pháp. Phân
công công chức trực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
a) Về Bổ trợ tư pháp:
Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 02/3/2021 của Bộ Tư pháp Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Thông tư số 11/TTBTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình
tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Tiếp tục 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: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2343/QĐUBND 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; Kế hoạch số 719/KHUBND 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 Kế hoạch
phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021; cung cấp, đặt,
thay thế bảng thông tin, tờ thông tin, hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, cung cấp
đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại
diện ngoài tố tụng; cử Trợ giúp viên pháp lý thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn
thành.
6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng:
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 02/QĐ-UBNDngày 05/01/2021 của UBND
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tỉnh; Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển
khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 thực hiện kết luận số 73KL/TW về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách
hành chính. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm
kinh phí hoạt động của cơ quan.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng:
a) Ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết luận thanh tra hành chính trong việc tham
mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Phòng công chứng số 1; triển khai
các cuộc thanh tra chuyên ngành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối
với Văn phòng công chứng Cao Nguyên, Văn phòng luật sư Minh Hà, Văn phòng
Luật sư Nhất Linh, Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng.
b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thi đua khen
thưởng:
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế
hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh giao; đẩy
mạnh giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan. Tiếp tục triển khai cung cấp
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để phục vụ người dân; thường xuyên
cập nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
b) Công tác thi đua, khen thưởng:
Ban hành Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026; Báo cáo sơ kết công tác thi đua (đợt 1), tiếp tục phát động thi đua công tác Tư
pháp (đợt 2) năm 2021; tham gia ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua miền Đông
Nam Bộ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng ngành Tư pháp với
Chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025”.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp Quý I và phương hướng nhiệm vụ
công tác Quý II năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Tư pháp);
- Sở KH và ĐT;
- VP. UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.NVT
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