
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 08/2018, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 09/2018 

(Số liệu từ ngày 16/07/2018 đến 15/08/2018) 

 

 Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tháng 08 năm 2018; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 9 năm 2018, như sau
1
: 

 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 (04 Quyết định; 01 Báo cáo)
2
. Ban hành theo thẩm quyền 112 văn bản chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp (13 Quyết định; 03 Kế hoạch; 17 Báo 

cáo; 79 Công văn).  

2. Việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành  trước và đúng hạn 14/14 nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 08/2018 

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

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

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

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

vực tư pháp 
3
. Tổ chức 03 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản QPPL; 

                                                 
1
 Phòng Tư pháp Chiêm Hóa không có báo cáo tháng 8 

2
 Tờ trình số 62/TTr-STP ngày 17/7/2018 về việc 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; Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 20/7/2018 về 

việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nam Sách; Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 20/7/2018  về việc ban 

hành báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018; Tờ trình số 66/TTr-STP ngày 

15/8/2018 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; Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 

15/8/2018 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 

 

3
 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; 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 165/BC-STP Tuyên Quang, ngày 20 tháng 08 năm 2018 
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thẩm định 01 dự thảo Quyết định của UBND. Tham gia ý kiến đối với 16 dự 

thảo văn bản
4
 và 01 đề xuất xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh

5
. 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 Tài nguyên và Môi 

trường
6
. 

b) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 23/7/2018 Phát triển kinh tế tập 

thể năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

03/6/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII; Nghị 

quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư 

nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa (Báo cáo số 150/BC-STP ngày 07/8/2018). 

- Chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn khảo sát của Phòng thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức 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 90 đại diện 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 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. 

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

a) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 25/7/2018 

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Ban hành Văn 

bản hướng dẫn hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến“ năm 2018 

và Văn bản hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả 

cho thanh, thiếu niên”; rà soát, phân loại hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 

theo Nghị định 85/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
7
. 

- Ngành Tư pháp tỉnh đã chủ trì tổ chức hoặc phối hợp với các cấp, các 

ngành tổ chức 379 buổi tuyên truyền miệng cho trên 28.770 lượt người; tuyên 

                                                                                                                                                         
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 

4
 gồm: 02 Luật; 02 Nghị định; 04 Thông tư; 04 Quyết định QPPL của UBND tỉnh; 04 văn bản khác. 

5
 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. 

6
 Văn bản số 720/STP-XD&KTVB ngày 31/7/2018. 

7
 Văn bản số 691/STP-PBGDPL ngày 25/7/2018. 
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truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 466 buổi. Sở Tư pháp đăng tải 15 tin, 

bài, ảnh và 37 văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Cổng Thông 

tin điện tử Bộ Tư pháp. 

b) Công tác hòa giải ở cơ sở 

Triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở 

trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện 

quy ước cơ sở (Văn bản số 724 /STP-PBGDPL ngày 01/8/2018). Các tổ hòa giải 

cơ sở đã tổ chức hòa giải 179 vụ việc, trong đó hòa giải thành 152/179 việc, đạt 

tỷ lệ 85%. 

3. Công tác hộ tịch, lý lịch tƣ pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm  

a) Công tác hộ tịch 

Sở Tư pháp ban hành 02 văn bản trao đổi về công tác hộ tịch, quốc tịch
8
. Toàn 

tỉnh tiếp nhận và giải quyết 8.389 việc hộ tịch, trong đó Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố thực hiện 569 việc
9
; Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện 7.820 

việc
10

.  

b) Công tác lý lịch tư pháp 

- Tiếp nhận 945  thông tin lý lịch tư pháp (trong kỳ tiếp nhận 519  thông tin, 

kỳ trước chuyển sang 426 thông tin), kết quả đã xử lý 525 thông tin, gồm: Cung 

cấp cho Sở Tư pháp các tỉnh 57 thông tin; lập 64  hồ sơ lý lịch tư pháp, cập nhật bổ 

sung 404 thông tin.  

-  Tiếp nhận 211 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp, kết quả đã thực 

hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 198 trường hợp (trong đó: 152 phiếu số 1, 46 

phiếu số 2), cấp trước và đúng hạn 197 trường hợp, chiếm 99,5% (trước hạn 

153 trường hợp, chiếm 77,3%; đúng hạn 44 trường hợp, chiếm 22,2%); quá hạn 

01 trường hợp (chiếm 0,5%), nguyên nhân do PV 27, Công an tỉnh chưa cung cấp 

đầy đủ thông tin để xác định đương sự có án tích hay không dẫn đến kéo dài thời 

gian tra cứu, xác minh. 

c) Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2018 cho 50 đại biểu là đại diên 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; các tổ chức tín dụng, công chứng viên và một số 

doanh nghiệp tham dự. 

                                                 
8
 Công văn số 728/STP-HCTP ngày 02/8/2018  về việc thực hiện Đề án 896; Công văn số 737/STP-HCTP ngày 

09/8/2018  về việc ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam. 
9
  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01trường hợp (TP. Tuyên Quang); đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

07trường hợp (Tuyên Quang: 1; Yên Sơn: 1; Sơn Dương: 2; Hàm Yên: 2; Chiêm Hóa: 1); thay đổi,cải chính, bổ 

sung hộ tịch: 362 trường hợp (Tuyên Quang: 45; Yên Sơn: 15; Sơn Dương: 179; Hàm Yên: 24; Na Hang: 19;  

Lâm Bình: 2; Chiêm Hóa: 78); xác định lại dân tộc: 152 trường hợp (TP. Tuyên Quang: 11; Yên Sơn: 29 trường 

hợp; Hàm Yên: 15 trường hợp; Sơn Dương: 27; trường hợp; Chiêm Hóa: 54; Lâm Bình: 12; Na Hang: 4). Trích 

lục khai sinh, kết hôn: 47 (TP. Tuyên Quang). 
10

 Đăng ký khai sinh cho 5.085 trường hợp; đăng ký khai tử cho 432 trường hợp; đăng ký kết hôn: 600 đôi; Các 

việc hộ tịch khác: 1.239 việc ( thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch : 486 trường hợp; xác nhận tình 

trạng hôn nhân cho 719 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 33 trường hợp; đăng ký giám hộ 01 trường hợp) 

 Cấp trích lục bản sao từ sổ gốc: 464 trường hợp. 
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4. Công tác quản lý nhà nƣớc về luật sƣ, công chứng, chứng thực, trợ 

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

a) Công tác công chứng, chứng thực  

- Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập 01 Văn phòng 

công chứng. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 01 công chứng viên. Phòng 

Công chứng số 1 thực hiện công chứng 766 việc, thu phí công chứng 

298.920.000 đồng, thù lao công chứng 51.950.000 đồng.  

- Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 27.093 việc, thu lệ phí 212.982.000 đồng
11

. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý 

Công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. Thực 

hiện trợ giúp pháp lý cho 17 người (tư vấn pháp luật cho 06  người, tham gia tố 

tụng cho 11 người); cung cấp 850 tờ gấp pháp luật, tài liệu truyền thông về trợ 

giúp pháp lý. 

c) Công tác đấu giá tài sản 

Tổ chức 18 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài sản bán được 1.772.391.182 

đồng (bán tăng so với giá khởi điểm 6.350.000 đồng, thù lao đấu giá thu được 

31.222.400 đồng). 

d) Công tác giám định tư pháp; luật sư: Trình Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ 

hành nghề luật sư cho 02 trường hợp. Các tổ chức giám định thực hiện giám 

định 76 vụ việc
12

. 

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

soát thủ tục hành chính; thi đua khen thƣởng 

 a) Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; thống kê, tổng hợp; thi đua 

khen thưởng 

 - Phối hợp với Văn phòng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức 

thành công Lễ Dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Bộ tư 

pháp của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ban hành Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và Ngày thành lập ngành Tư pháp 

(28/8/1945 - 28/8/2018); 25 văn bản báo cáo về công tác tư pháp, theo chuyên 

đề định kỳ và theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.  

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

; Văn bản tham gia ý 

kiến vào dự thảo kế hoạch của Sở Tư pháp về biệt phái viên chức (Văn bản số 

738/STP-VP ngày 10/8/2018). 

                                                 
11

 Phòng Công chứng thực hiện chứng thực 1.542 việc sao, thu lệ phí 18.108.000 đồng; Phòng Tư pháp cấp 

huyện chứng thực 254 việc, thu phí 4.074.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện 25.297 việc, thu lệ phí 190.800.000 

đồng. 
12

 Trung tâm giám định pháp y tỉnh thực hiện giám định 35 vụ việc; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh thực 

hiện giám định 41 vụ việc 
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 - Trình Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 

20 cá nhân. 

b) Công tác cải cách thủ tục hành chính 

 - 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. Ban 

hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2018. 

 - Tổ chức rà soát 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). 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 * Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

 - Hoàn thành 01 cuộc thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ 

tịch đối với 04 đơn vị
14

. Triển khai thực hiện thanh tra công tác chứng thực; 

đăng ký và quản lý hộ tịch đối với 05 đơn vị tại thành phố Tuyên Quang
15

. 

 - Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân, giao 

Phòng Công chứng trả lời công dân theo quy định. Phối hợp Thanh tra tỉnh, 

thống nhất biện pháp giải quyết 01 vụ việc. 

 * Công tác phòng, chống tham nhũng 

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 phục vụ kỳ 

họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (Báo cáo số 147/BC-STP ngày 03/8/2018). 

 III.  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 

 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; 

Kế hoạch triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua. 

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

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

                                                                                                                                                         
13

 Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II; 

Quyết định về việc cử công chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2018 – 2020; 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tư pháp; Nâng lương đối với 01 viên chức. Quyết định giao 

kiêm nhiệm Thủ quỹ Sở Tư pháp.  
14

 Phòng tư pháp huyện Lâm Bình và 03 đơn vị cấp xã  (Kết luận số 31/KL-STP ngày 26/7/2018) 
15

 Quyết định số 128/QĐ-STP và Quyết định số 129/QĐ-STP ngày 25/7/2018 
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nghiệp giới thiệu những quy định mới trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn chuyên sâu về xử 

phạt vi phạm hành chính. Thực hiện bàn giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện 

quy ước cơ sở sang Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh.  

 3. Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư. Tổ chức 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 luật sư; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Tổ chức tự kiểm tra công 

tác cải cách hành chính năm 2018.  

 4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp 

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. Tiến hành cuộc thanh tra đối với Phòng Tư pháp thành phố 

Tuyên Quang và các xã, phường: Ỷ La, Tràng Đà, An Khang và Phan Thiết. 

 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 8 

năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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