
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 12/2018, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 01/2019 

(Số liệu từ ngày 16/11/2018 đến 15/12/2018) 

 

 Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2018; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 01 năm 2019
1
, 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 04 dự thảo văn bản , trong đó có 01 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp
2
. Ban hành theo thẩm 

quyền 163 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp
3
. 

2. Việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành 07/07 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao, trong đó có 06/07 nhiệm vụ trước và đúng hạn; 01 nhiệm 

vụ quá hạn do Sở Tư pháp phải chờ báo cáo của các cơ quan, đơn vị
4
. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 12/2018 

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

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi thi hành pháp luật 

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

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế 

phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang
5
. 

- Đề nghị xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

tỉnh (02 Quyết định quy phạm pháp luật năm 2019 của UBND tỉnh, 01 Nghị 

quyết quy phạm pháp luật năm 2019)
6
. Lập danh mục 03 VBQPPL (01 nghị 

                                                 
1
 Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa không có báo cáo. 

2
 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về đầu  mối chủ trì, cơ chế phân công  phối hợp, điều kiện bảo 

đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang. 
3
13 Quyết định; 01 Kế hoạch; 44 Báo cáo; 105 Công văn.  

4
 Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 03/12/2018 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018 (Sở 

Tư pháp báo cáo trước ngày 15/12/2018). Tuy nhiên, tính đến ngày 14/12/2018, Sở Tư pháp mới nhận được của 

Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
5
 Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 09/10/2018  và Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 17/12/2018. 

6
 (1) Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang;(2) Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; (3) Nghị quyết bãi bỏ Nghị 

quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012. 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 290 /BC-STP Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2018 
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quyết, 02 quyết định) quy định chi tiết, báo cáo UBND tỉnh
7
. Hoàn thành thẩm 

định 08 dự thảo văn bản (01 Nghị quyết; 07 Quyết định). Tham gia ý kiến đối 

với 17 dự thảo văn bản
8
 và 02 đề xuất xây dựng quyết định quy phạm pháp luật. 

Phối hợp với cơ quan soạn thảo, Văn phòng UBND tỉnh, các Ban của HĐND 

tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết QPPL, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết 

QPPL trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ VII, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII. 

- Chuẩn bị tài liệu, làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp- 

Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc xử lý văn bản trái pháp luật tại tỉnh Tuyên 

Quang. Tự kiểm tra 15 văn bản (06 Nghị quyết; 09 Quyết định) do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành. 

b) Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Ban hành Quyết định số 190/QĐ-STP ngày 07/12/2018 ban hành Kế 

hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2019; Báo cáo kết quả 

công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2018. 

- Xây dựng nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Văn bản số 1066/STP-XD&KTVB ngày 08/11/2018); đề xuất nhiệm vụ, giải 

pháp thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện 03 văn 

bản, gồm: Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo 

hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí doanh nghiệp Nghị quyết số 83/NQ-

CP của Chính Phủ riển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 

21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và 

giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về 

đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng 

- kinh doanh - chuyển giao (BOT). Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình 

tỉnh xây dựng và phát sóng 01 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. 

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

luật 

- Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính 

và Theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 với 360 đại biểu tham dự; đôn đốc 

các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
9
. 

- Đánh giá kết quả kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực bảo 

vệ môi trường tại 07 cơ quan, đơn vị địa phương; kiến nghị Trung ương trên cơ 

sở các vướng mắc, bất cập của pháp luật nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, 

                                                 
7
 Công văn số 1243/STP-XD&KTVB ngày 14/12/2018. 

8 (1) Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh TQ; (2) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 

02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
9
 Văn bản số 1238/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/12/2018 
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bổ sung các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; tổ 

chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt 

là kỹ năng lập hồ sơ, áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; sớm 

đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính vào hoạt động, hướng 

dẫn về công tác tích hợp cơ sở dữ liệu để tổ chức thực hiện. 

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

- Sở Tư pháp tổ chức 02 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống ma túy cho 2.600 giáo viên, học sinh Trường THPT 

Nguyễn Văn Huyên và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; đăng tải 46 tin, 

ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.  

- Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ trì hoặc phối hợp với các cấp, các 

ngành tổ chức 470 buổi tuyên truyền miệng cho trên 31.589 lượt người; tuyên 

truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 468 buổi. Các tổ hòa giải cơ sở đã tổ 

chức hòa giải 310 vụ việc, trong đó hòa giải thành 295/333 việc, đạt tỷ lệ 88,6%. 

3. Công tác hộ tịch, quốc tịch lý lịch tƣ pháp 

a) Công tác hộ tịch, quốc tịch 

Ban hành Văn bản số 1218/STP-HCTP ngày 12/12/2018 đề nghị Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính: 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ mai táng 

phí/hưởng mai táng phí; 06 văn bản triển khai thực hiện công tác hộ tịch
10

. 

UBND cấp huyện ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam 

đối với 02 trường hợp. Toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 7.221 việc hộ tịch, trong 

đó: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện 117 việc hộ tịch
11

; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã thực hiện 7.104 việc hộ tịch
12

.  

b) Công tác lý lịch tư pháp 

Tiếp nhận 225 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, kết quả đã thực hiện 

cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 217 trường hợp trước và đúng hạn (trong đó: 

trước hạn 202 trường hợp, chiếm 93,08%; đúng hạn 15 trường hợp, chiếm 

6,92%); đang giải quyết 08 hồ sơ. 

 

                                                 
10

 Văn bản số 1151/STP-HCTP ngày 26/11/2018 tổng kết thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam; Văn bản số 1154/STP-HCTP ngày 27/11/2018 cung cấp thông tin, số liệu về 

đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Văn bản số 1158/STP-HCTP ngày 27/11/2018 báo cáo về 

thông tin hộ tịch; Văn bản số 1198/STP-HCTP ngày 11/12/2018 đề nghị xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, 

không xác định được cha mẹ đẻ; Văn bản số 1199/STP-HCTP ngày 11/12/2018 đề nghị hỗ trợ khám sức khỏe 

chuyên sâu, chăm sóc y tế và tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em; Văn bản số 1239/STP-HCTP ngày 

14/12/2018 đề nghị Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn xác minh thông tin trong Giấy khai sinh. 
11

  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 03 đôi; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 03 trường hợp; Thay đổi 

hộ tịch: 15 trường hợp, Cải chính hộ tịch: 55 trường hợp; xác định lại dân tộc: 41 trường hợp.  
12

 Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh cho 2.132 trường hợp; đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử cho 416 

trường hợp; đăng ký kết hôn cho 632 cặp; thay đổi hộ tịch: 29 trường hợp, cải chính hộ tịch: 22 trường hợp, bổ 

sung hộ tịch: 13  trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 912 trường hợp; nhận cha,mẹ con 01 trường 

hợp; đăng ký giám hộ: 01 trường hợp; nuôi con nuôi: 01 trường hợp. 

Trích lục hộ tịch: 2.945 việc. 
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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  

- Ban hành Kết luận kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018. Phòng Công chứng số 1 thực hiện 

công chứng 741 việc, thu phí công chứng 262.910.000 đồng, thù lao công chứng 

52.200.000 đồng.  

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

sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ. Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 37.037 việc, bản sao, 

thu lệ phí 211.695.000 đồng
13

. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý 

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 53 người (tư vấn pháp luật cho 09 người, 

tham gia tố tụng cho 44 người). 

c) Công tác đấu giá tài sản 

Tổ chức 26 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài sản bán được 4.850.433.900 

đồng (bán tăng so với giá khởi điểm 1.287.450.000 đồng, thù lao đấu giá thu 

được 184.813.969 đồng), đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2018. 

d) Công tác giám định tư pháp; luật sư  

- Trình Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 01 trường hợp; Trình 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Luật sư khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 

2023. Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án tổ chức Đại hội và Phương án 

nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật Đoàn Luật sư Tuyên 

Quang khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 

- Các tổ chức giám định thực hiện giám định 108 vụ việc , trong đó: Trung 

tâm giám định pháp y tỉnh thực hiện giám định 20 vụ việc; Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh thực hiện giám định 88 vụ việc. 

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

khen thƣởng; kiểm soát thủ tục hành chính 

a) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục 12 

thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
14

; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và 

không thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ 

phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang
15

. 

                                                 
13

 Phòng Công chứng thực hiện chứng thực 1.258 việc sao, thu lệ phí 15.596.000 đồng; Phòng Tư pháp cấp 

huyện chứng thực 352 việc, thu phí 2.365.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện 35.427 việc, thu phí 193.734.000 

đồng 
14

 Tờ trình số 101/TTr-STP ngày 06/12/2018 
15

 Tờ trình số 98/TTr-STP ngày 29/11/2018 



 5 

- Thực hiện rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định; đăng ký 03 thủ tục hành chính đơn giản thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp chuyển giao cho nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ theo quy định. 

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

khen thưởng 

 - Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng thưởng Bằng khen về thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề: “Cơ quan tư pháp địa phương 

đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”  đối với 

01 tập thể và 03 cá nhân.            

- Tổ chức đánh giá chương trình công tác tư pháp năm 2018, tổng hợp, 

trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/11/2018 Kết quả 

công tác tư pháp năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.  

- Ban hành Văn bản số 1181/STP-VP ngày 05/12/2018 về việc thực hiện 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không 

không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia 

vượt quá nồng độ cho phép; báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2018, báo 

cáo Bộ Tư pháp; 44 báo cáo về công tác tư pháp theo chuyên đề, định kỳ và đột 

xuất. Cử 04 công chức, viên chức (02 công chức, 02 viên chức) tham gia lớp đào 

tạo, bồi dưỡng
16

.  

 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 

 - Ban hành Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt 

danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 

năm 2018 và tổ chức thực hiện. 

 - Tiếp nhận và xử lý 05 đơn (02 đơn tố cáo; 02 đơn đề nghị; 01 đơn khiếu 

nại), trong đó: đã giải quyết xong 02/02 đơn tổ cáo; 03 đơn (02 đề nghị, 01 

khiếu nại)  không thuộc thẩm quyền, đã xử lý và hướng dẫn công dân theo quy 

định. 

 III.  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01/2019 

 1. Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 

2019; 06 Kế hoạch công tác tư pháp theo chuyên đề năm 2019
17

. 

                                                 
16

 02 công chức tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018; 02 viên chức tham gia lớp đào 

tạo nghề luật sư. 

17
 (1) Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

năm 2019; (2) Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; (3) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh năm 2019; (4) Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; (5) Kế 
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 2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 và các hội nghị, 

hội thảo công tác tư pháp theo chuyên đề. 

 3. Hoàn thành cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về 

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

tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Hoàn thành kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư 

và ban hành Kết luận kiểm tra. Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm 2018. 

4. 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; hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định.  

 Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả công tác tư pháp tháng 12 

năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2019./. 

 

 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;                                               

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, VP.Hạnh. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 

 

 

                                                                                                                                                         
hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; (6) Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
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