
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 07/2018, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 08/2018 

(Số liệu từ ngày 16/06/2018 đến 15/07/2018) 

 

 Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tháng 07 năm 2018; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 8 năm 2018, như sau: 

 I. CÔNG TÁC THAM MƢU LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ TỈNH GIAO 

 1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo, điều hành 

Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh 05 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư 

pháp (02 Kế hoạch; 02 Công văn; 01 Báo cáo)
1
. Ban hành theo thẩm quyền 138 

văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp (19 Quyết định; 11 Kế 

hoạch; 28 Báo cáo; 80 Công văn).  

2. Việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành 17 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao, trong đó 16/17 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn và đúng hạn, 01 

nhiệm vụ quá hạn do chờ báo cáo của các cơ quan, đơn vị (Báo cáo kết quả việc 

xây dựng và thực hiện quy ước cơ sở)
2
. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 07/2018 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật 

* Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Tổ chức 03 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản; hoàn 

thành thẩm định 01 dự thảo văn bản; tham gia ý kiến đối với 26 dự thảo văn 

bản
3
. 

                                                 
1
 Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 15/6/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 -  2022”; Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 20/6/2018 về 

việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 22/6/2018 

về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy 

định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 

29/6/2018 về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018; Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 13/7/2018  về việc ban hành báo cáo 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018. 
2
 Các huyện Na Hang, Lâm Bình gửi báo cáo chậm; Chiêm Hóa không có báo cáo. 

3
 Gồm: 02 dự thảo Nghị định; 06 dự thảo Thông tư; 05 dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh; 13 dự thảo 

văn bản khác 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 139/BC-STP Tuyên Quang, ngày 20 tháng 07 năm 2018 
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* Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Trình UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo về việc kiện toàn đội ngũ 

công chức, nhân viên pháp chế
4
. 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. Giải đáp pháp luật cho 

05 tổ chức, doanh nghiệp
5
.  

 * Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 03 dự thảo văn bản, gồm: Quyết định ban 

hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”; Báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018; Văn bản chỉ đạo thực 

hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành năm 2018. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

*  Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Trình UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1929/UBND- NC ngày 

28/6/2018 về việc thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật.  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và công tác xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho trên 400 lượt đại biểu; phối hợp 

với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60 cán bộ 

quản lý Nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố. Biên soạn, cung cấp 400 cuốn tài 

liệu tập huấn công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tài liệu 

tập huấn Luật Tiếp cận thông tin; đăng tải 01 tin, 02 ảnh, 55 văn bản trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Ngành Tư pháp tỉnh đã chủ trì tổ chức 

hoặc phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 638 buổi tuyên truyền miệng cho 

trên 29.511 lượt người; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 478 buổi. 

* Công tác hòa giải ở cơ sở 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 

09/7/2018 về kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh . 

                                                 
4
 Tờ trình số 48/TTr-STP ngày 14/6/2018. 

5
 (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. 



 3 

Các tổ hòa giải cơ sở đã tổ chức hòa giải 180 vụ việc, trong đó hòa giải thành 

154/180 việc, đạt tỷ lệ 85,5%. 

3. Công tác hộ tịch, lý lịch tƣ pháp, bồi thƣờng nhà nƣớc 

* Công tác hộ tịch 

Ban hành 04 văn bản trao đổi về công tác hộ tịch, quốc tịch
6
. Toàn tỉnh tiếp 

nhận và giải quyết 9.661 việc hộ tịch, trong đó: Sở Tư pháp thực hiện cấp bản 

sao trích lục đăng ký kết hôn cho 01 trường hợp; Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố thực hiện 155 việc
7
; Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện 9.505 việc

8
.  

* Công tác lý lịch tư pháp 

- Tiếp nhận 1.108 thông tin lý lịch tư pháp (trong kỳ tiếp nhận 677  thông 

tin, kỳ trước chuyển sang 431 thông tin), kết quả đã xử lý 729 thông tin, gồm: 

Cung cấp cho Sở Tư pháp các tỉnh 60 thông tin; lập 208 hồ sơ lý lịch tư pháp, cập 

nhật bổ sung 461 thông tin.  

-  Tiếp nhận 174 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp, kết quả đã thực 

hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 183 trường hợp (trong đó: 133 phiếu số 1, 

50 phiếu số 2), cấp trước và đúng hạn 180 trường hợp, chiếm 98,4% (trước 

hạn 148 trường hợp, chiếm 80,9%; đúng hạn 32 trường hợp, chiếm 17,5%); 

quá hạn 03 trường hợp
9
, chiếm 1,6%. 

4. Công tác quản lý nhà nƣớc về luật sƣ, công chứng, chứng thực, trợ 

giúp pháp lý, đấu giá tài sản, giám định. 

* Công tác công chứng: Tiếp nhận và giải quyết 02 thủ tục về lĩnh vực 

công chứng
10

. Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 614 việc, thu phí 

công chứng 206.430.000 đồng, thù lao công chứng 46.050.000 đồng.  

                                                 
6
 Công văn số 565/STP-HCTP ngày 21/6/2018 đề nghị phòng Tư pháp thành phố ghi chú vào sổ đăng ký khai 

sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam; Công văn số 540/STP-HCTP ngày 15/6/2018 đề nghị phòng Tư pháp huyện 

Sơn Dương ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam; Công văn số 590/STP-HCTP ngày 

28/6/2018 báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về thông tin hộ tịch; Văn bản số 636/STP-HCTP ngày 

05/7/2018 cung  cấp thông tin, số liệu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho Công an tỉnh. 
7
  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 01trường hợp (Huyện Sơn Dương); thay đổi,cải chính, bổ sung hộ tịch: 

105 trường hợp (Tuyên Quang: 8; Yên Sơn: 8; Sơn Dương: 37; Hàm Yên: 10; Na Hang: 8;  Lâm Bình: 1; 

Chiêm Hóa: 33; Lâm Bình: 02); xác định lại dân tộc: 48 trường hợp (TP. Tuyên Quang: 01; Yên Sơn: 5 

trường hợp; Hàm Yên: 8 trường hợp; Sơn Dương: 18; trường hợp; Lâm Bình: 1; Chiêm Hóa: `15). 
8
 Đăng ký khai sinh cho 2.699 trường hợp; đăng ký khai tử cho 408 trường hợp; đăng ký kết hôn: 351 đôi; Các 

việc hộ tịch khác:706 việc ( thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch : 151 trường hợp; xác nhận tình 

trạng hôn nhân cho 542 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 8 trường hợp; đăng ký giám hộ 02 trường 

hợp; nuôi con nuôi 03 trường hợp) 

 Cấp trích lục bản sao từ sổ gốc: 5.341 trường hợp. 
9
 01 trường hợp chậm do không xác minh rõ tình trạng án tích và thông tin nhân thân của công dân không 

chính xác nên phải xác minh ở PV 27 lần 2, kéo dài thời gian tra cứu, xác minh; 01 trường hợp chậm do PV27 

ghi nhầm địa chỉ xác minh thông tin; 01 trường hợp chậm do Công an Sơn Dương và UBND xã Thượng Ấm 

chậm gửi kết quả xác minh. 
10

 Thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; đăng ký tập sự hành nghề công chứng 01 

trường hợp 
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* Công tác chứng thực: Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 28.021 việc, thu lệ 

phí 184.123.000 đồng
11

. 

* Công tác luật sư 

Ban hành Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức luật sư  ký 

hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 21 người 

(tư vấn pháp luật cho 10 người, tham gia tố tụng cho 11 người). 

* Công tác đấu giá tài sản 

Tổ chức 04 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài sản bán được 95.086.396 

đồng (bán tăng so với giá khởi điểm 550.000 đồng, thù lao đấu giá thu được 

14.844.500 đồng). 

* Công tác giám định 

 Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (điểm cầu Tuyên Quang) 

triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám định tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức. Các tổ chức giám định thực hiện 

giám định 79 vụ việc
12

. 

5. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; thống kê, tổng hợp; cải 

cách thủ tục hành chính; thi đua khen thƣởng 

* Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; thống kê, tổng hợp; cải cách 

thủ tục hành chính 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2018 công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng 

thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang. 

 - Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập”; 40 văn bản báo cáo về công tác tư pháp, theo 

chuyên đề định kỳ và theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức Hội nghị 

sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển 

                                                 
11

 Phòng Công chứng chứng thực hiện 1.208 việc, thu lệ phí 13.068.000 đồng; Phòng Tư pháp cấp huyện 

chứng thực 238 việc, thu phí 2.036.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện 26.575 việc, thu lệ phí 169.019.000 

đồng. 
12

 Trung tâm giám định pháp y tỉnh thực hiện giám định 25 vụ việc; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh thực 

hiện giám định 54 vụ việc 
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khai các văn bản về cải cách hành chính. Tham mưu giúp Bộ Tư pháp, UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm 2018 tại điểm cầu Tuyên Quang. 

 - Ban hành 05 Quyết định về công tác tổ chức cán bộ
13

; đăng ký 02 công 

chức tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018. 

 * Công tác thi đua khen thưởng 

 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng của Ngành Tư pháp, giai đoạn 2016 – 2018” năm 2018; hướng dẫn lập 

hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”.  

6. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 Tiếp nhận 02 đơn, trong đó 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải 

quyết, 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. Sơ kết 05 năm thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng (Báo cáo số 130/BC-STP ngày 09/7/2018)  

 III.  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08/2018 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác tư pháp năm 2018 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó tháng 8/2018 tập trung vào một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

 1. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên 

Quang. 

 2. Tổ chức các Hội nghị: tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa VBQPPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, 

tập huấn công tác giám định tư pháp và công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, 

tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính.  

 3. Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2018. Kiểm tra hoạt 

động của các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư. Tổ 

chức tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. 
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 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 01 viên chức; Quyết định về việc 

nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 01 công chức; Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp; Nâng lương đối với 01 viên chức 
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 4. Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập 

Ngành Tư pháp 28/8/1945 – 28/8/2018. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh xây dựng và phát sóng định kỳ 01 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp”.  

 5. Đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh tra của Sở Tư pháp và các Kết 

luận thanh tra do các cơ quan tiến hành thanh tra đối với các đơn vị thuộc Sở 

Tư pháp năm 2017. Tổ chức thanh tra công tác chứng thực, công tác đăng ký 

và quản lý hộ tịch tại thành phố Tuyên Quang. 

 6. Tiếp nhận và thẩm định, tham gia ý kiến kịp thời các dự thảo văn bản 

QPPL; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy 

QPPL; kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính theo quy định.  

 Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả công tác tư pháp tháng 07 

năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018./. 

 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ;    

- UBND tỉnh;                   (Báo cáo) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;     

- Đảng uỷ STP; 

- Giám đốc Sở;   

- Các PGĐ Sở; 
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;                                               

- Phòng TP các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, VP.Hạnh. 

GIÁM ĐỐC 
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