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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 176 /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 9  năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016  

của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 

của Thủ tướng Chính phủ Quý III năm 2018 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/06/2018 đến 31/8/2018) 

 

Căn cứ Văn bản số 1058/SKH-ĐKKD ngày 31/8/2018 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ trong trong Quý III năm 2018, Sở Tư pháp báo cáo kết quả 

thực hiện, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp 

- Trong Quý III năm 2018,  Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành 16 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp (06 

Quyết định, 02 Kế hoạch, 04 Báo cáo, 04 Công văn); ban hành theo thẩm quyền 

470 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, 

của tỉnh về công tác tư pháp. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải 

cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai các văn bản về cải cách hành 

chính nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả 

công tác. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và làm việc với Đoàn kiểm tra công 

tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. 

- Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành  Quyết định công bố 

danh mục 50 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, 

gồm: Danh mục 25 thủ tục hành chính sửa đổi và danh mục 25 thủ tục hành 

chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 

chính công ích
1
. Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và triển khai thực hiện. Tổ chức rà soát 

                                                           
1
 Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 



2 

 

264 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp (173 

TTHC cấp tỉnh; 43 TTHC cấp huyện; 48 TTHC cấp xã). Quà rà soát kiến nghị 

đơn giản hóa 12 TTHC, trong đó: 03 TTHC cấp tỉnh (01 TTHC về quốc tịch; 

01 TTHC về tư vấn pháp luật; 01 TTHC về trọng tài thương mại); 04 TTHC cấp 

huyện về hộ tịch; 05 TTHC cấp xã (04 TTHC về hộ tịch; 01 TTHC về hòa giải ở 

cơ sở). Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ 

tục hành chính; thực hiện niêm yết, công khai 169/169 thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ngay sau khi có Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở Tư pháp, trên Trang Thông tin điện tử của Sở (địa chỉ:" 

tuphaptuyenquang.gov.vn"), tại trụ sở làm việc của đơn vị đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Tư pháp theo quy định.  

 - Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 696 hồ sơ, gồm: 683/696 hồ sơ 

được tiếp nhận trực tuyến, đạt 98,13%; 13 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, chiếm 

1,87%. Kết quả: đã giải quyết 637 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn 634/637 

hồ sơ, chiếm 99,5%; giải quyết quá hạn 03 hồ sơ
2
, chiếm 0,5%. Có 95/637 hồ sơ 

được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt 14,9%. Duy trì 

thực hiện việc trực giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 hàng tuần theo 

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ 

chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính. 

 2. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin; đẩy mạnh hơn nữa triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành 

của Sở Tư pháp. Kết quả, đã xử 1.323 văn bản đến, 925 văn bản đi được xử lý 

trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đạt 100% trừ văn bản, tài liệu 

mật); trao đổi 1.574 thông tin phục vụ công tác trong và ngoài cơ quan, đồng 

thời gửi văn bản điện tử cho từng cá nhân (trong ngành) trước khi họp (không 

phát hành tài liệu in, trừ văn bản mật); 100% văn bản trình UBND tỉnh được 

thực hiện thông qua 02 phương thức (văn bản theo đường công văn và văn 

bản điện tử). Sở Tư pháp đã đưa vào sử dụng Hệ thống một cửa điện tử (từ 

tháng 11/2017) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư 

                                                           
2
 Do công dân có án tích nhưng không khai nên phải thực hiện tra cứu, xác minh ở nhiều cơ quan, trong đó một 

số cơ quan chậm gửi kết quả tra cứu, xác minh như: Tòa án quân sự, Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, Tòa 

án tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, Công an huyện Yên Sơn; Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Dương; UBND thị trấn Sơn Dương; UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương; UBND phường Tân 

Quang; kết quả tra cứu của Công an tỉnh có trường hợp chưa đầy đủ, chính xác nên kéo dài thời gian xác minh. 
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pháp
3
; xây dựng và cung cấp 147 dịch vụ công trực tuyến/147 thủ tục hành chính 

(đạt 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên Trang thông tin 

điện tử của Sở tại địa chỉ www.tuphaptuyenquang.gov.vn, trong đó có: 53 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3; 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 59 TTHC mức 

độ 2 (tăng 49 TTHC mức độ 3, 4 so với Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ); đăng tải 19 tin, bài, ảnh và 141 văn bản về hoạt động của 

ngành, văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, thu hút trên 230.000 lượt người truy cập. 

Thực hiện cập nhật 05 văn bản quy phạm pháp luật (01 Quyết định; 04 Nghị 

quyết) do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành lên do HĐND, UBND tỉnh mới ban 

hành lên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc 

“Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật”, nâng tổng số văn bản được cập 

nhật lên 826
4
 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành 

được đăng tải, cập nhât, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong 

việc tra cứu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, 

minh bạch văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.  

3  Tạo  ựng môi trư ng thuận  ợi h  trợ  o nh nghiệp  h i nghiệp  

 o nh nghiệp đ i mới s ng tạo;  ảo đảm qu ền  inh  o nh  qu ền   nh 

đ ng tiếp cận ngu n  ực v  cơ hội  inh  o nh củ   o nh nghiệp; giảm chi 

ph   inh  o nh cho  o nh nghiệp 

Trình UBND tỉnh đề xuất xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực tư pháp
5
. Tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản QPPL; 

hoàn thành thẩm định 07 dự thảo Quyết định của UBND. Tham gia ý kiến đối 

với 52 dự thảo văn bản và 01 đề xuất xây dựng Quyết định QPPL của UBND 

tỉnh
6
. Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, đề xuất sửa đổi, bổ sung 07 nội dung vướng mắc, bất cập, không khả thi 

hoặc khoảng trống pháp luật trong các văn bản QPPL về tài nguyên và môi 

trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
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 Không áp dụng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tư pháp. 
4
 Gồm: 193 Nghị quyết, 593 Quyết định, 40 Chỉ thị. 

5
 gồm: Đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 

12/01/2010 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010; Đề nghị xây dựng Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang 

6
 Đề xuất xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận 

tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

http://www.tuphaptuyenquang.gov.vn/
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Tài nguyên và Môi trường
7
. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến các dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao, 

hầu hết các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đều được cơ quan chủ trì soạn thảo 

tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản, góp phần đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, loại b  các quy định hành chính, thủ tục rườm 

rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi h  trợ doanh 

nghiệp phát triển. 

- Sở Tư pháp đã ban hành Ban hành Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 

06/7/2018 Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 

23/7/2018 Phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, gồm: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy 

định của Bộ luật Dân sự năm 2015” cho 80 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã; 

phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (các quy định mới 

trong Luật H  trợ doanh nghiệp nh  và vừa năm 2017) cho 80 đại biểu; biên 

soạn, cung cấp 160 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp. Phối 

hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh xử lý vướng mắc cho 

03 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp. Giải đáp pháp luật cho 05 tổ chức, 

doanh nghiệp
8
.  

4   ảo vệ qu ền v   ợi  ch hợp ph p củ   o nh nghiệp 

 - Thực hiện 02 cuộc thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ 

tịch đối với 09 cơ quan, đơn vị
9
. Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 03 

đơn (01 đơn khiếu nại;01 đơn tố cáo, 01 đơn đề nghị) trong đó: trong đó 01 

đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã vào sổ theo 

dõi theo quy định; 01 đơn đề nghị được trợ giúp pháp luật, giao Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước, đã giải quyết và trả lời công dân và và 01 phản ánh kiến 

nghị của công dân, giao Phòng Công chứng trả lời công dân theo quy định. Phối 
                                                           

7
 Văn bản số 720/STP-XD&KTVB ngày 31/7/2018. 

8
 (1) Tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường; (2) Tham gia ý kiến đề 

nghị của Công ty cổ phần cơ khí thương mại Đức Hùng; (3) Thẩm định đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của 

Công ty TNHH TM&XD Phương Hà; (4) Đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn liên ngành số 26/HDLN-KH&ĐT-

TC-NN&PTNT và đề nghị của Công ty cổ phần chè Sông Lô; (5) Giải đáp ý kiến vướng mắc cho Công ty TNHH 

MTV Y tế Hoàng Việt. 
9
 Phòng tư pháp huyện Lâm Bình và 03 đơn vị cấp xã  (Kết luận số 31/KL-STP ngày 26/7/2018); 05 đơn vị tại 

thành phố Tuyên Quang 
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hợp với các ngành để giải quyết 04 vụ việc vướng mắc trong thi hành pháp luật 

về đất đai, trong đó có 02 vụ việc có liên quan đến doanh nghiệp. 

- Thực hiện tốt Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND 

tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; quán 

triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.  

II. KIẾN NGHỊ  ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quý III năm 2018 của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (t/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, VP. 
Hạnh 02b. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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