
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 05/2019, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 06/2019 

(Số liệu từ ngày 16/04/2019 đến 15/05/2019) 
 

 

 Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tháng 05 năm 2019; phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 06 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 trình UBND tỉnh 05 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư pháp (01 

Quyết định
2
; 03 Kế hoạch

3
; 02 Công văn

4
). Ban hành theo thẩm quyền 134 văn bản 

chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp
5
. 

2. Việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành trước và đúng hạn 07/07 nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 05/2019 

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

pháp lý cho doanh nghiệp 

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

- Báo cáo xây dựng chuyên đề “Thực trang ban hành các văn bản dưới 

luật của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang bộ về kiểm soát quyền lực trong 

lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; kiến nghị hoàn thiện” trình Thủ tướng 

Chính phủ (Văn bản số 382/STP-XD&KTVB ngày 06/5/2019). Đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh năm 2019 (Văn bản số 376/STP-XD&KTVB ngày 03/5/2019) 
                                                           
1
 Phòng Tư pháp Chiêm Hóa không có báo cáo 

2
 Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 22/4/2019 về việc phê duyệt kết quả đại hội Luật sư tỉnh Tuyên Quang khóa XII, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 
3
 (1) Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 18/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2012- 2016 đến năm 2021” năm 

2019; (2) Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 19/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/32019 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; 

(3) Tờ trình số 43/TTr-STP ngày 9/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật B1 trên địa bàn tỉnh. 
4
 Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 18/4/2019 về việc ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-

CP ngày 19/2/2019 của Chính Phủ về hụi, họ, biêu, phường. 
5
17 Quyết định; 04 Kế hoạch; 22 Báo cáo; 91 Công văn.  

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   105 /BC-STP Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 năm 2019 
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- Tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định; hoàn thành thẩm định 

14 văn bản, gồm: 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của 

HĐND tỉnh, 06 dự thảo Nghị quyết; 06 dự thảo Quyết định; tham gia ý kiến đối 

với 01 đề xuất xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; 21 dự 

thảo văn bản
6
.  

- Tự kiểm tra đối với 02 Quyết định do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 

theo thẩm quyền đối với 02 văn bản (01 Quyết định QPPL; 01 văn bản không 

phải văn bản QPPL thuộc đối tượng kiểm tra), phát hiện và kiến nghị xử lý bằng 

hình thức bãi bỏ đối với 01 văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do 

UBND huyện Yên Sơn ban hành (Kết luận số 21/KL-STP ngày 24/4/2019). Biên 

tập, xin cấp phép xuất bản cuốn Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2018 (Văn bản số 395/STP-

XD&KTVB). 

b) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 43/TTr-STP ngày 09/5/2019). Giải đáp 

01 ý kiến, vướng mắc của tổ chức
7
. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nhằm 

phòng ngừa khiếu kiện cho 280 đại biểu từ tỉnh đến cấp xã. 

- Tổng kết thi hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của 

Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (Báo cáo số 78/BC-STP ngày 

03/5/2019). 

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

- Trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ- CP 

ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019- 2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 09/10/2014 của 

Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; 

- Tổ chức Hội nghị triển khai 06 luật Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 

thông qua cho 110 đại biểu tham dự. Biên soạn, cung cấp 2.250 cuốn Tài liệu 

                                                           
6
 Gồm: 03 Luật; 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 10 Quyết định của UBND tỉnh; 05 văn bản khác 

7
 Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc áp dụng văn bản pháp 

luật để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Văn bản số 321/STP-XD&KTVB ngày 18/4/2019). 
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hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các Tổ hòa giải, UBND các 

xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 990 đề cương tuyên 

truyền 06 luật Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Đăng tải 36 tin, ảnh, 

văn bản trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; chia sẻ 02 bộ tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về hình sự, bình đẳng giới; 01 video clip “Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp” trên Trang fanpage Sở Tư pháp. 

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

ngành tổ chức 824 buổi tuyên truyền miệng cho trên 83.726 lượt người; tuyên 

truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 665 buổi. Các tổ hòa giải cơ sở đã tổ 

chức hòa giải 306 vụ việc, trong đó hòa giải thành 283/306 việc, đạt tỷ lệ 92,5%. 

4. Công tác hộ tịch, lý lịch tƣ pháp, bồi thƣờng Nhà nƣớc 

- Ban hành 04 văn bản về công tác hộ tịch
8
. Toàn tỉnh tiếp nhận và giải 

quyết 7.208 việc hộ tịch, trong đó: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực 

hiện 191 việc hộ tịch
9
; Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện 7.017 việc hộ tịch

10
.  

- Tiếp nhận 273 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (trong đó kỳ trước 

chuyển sang 57 hồ sơ; tiếp nhận trong kỳ 216 hồ sơ), kết quả đã thực hiện cấp 

phiếu lý lịch tư pháp cho 216/216 trường hợp trước và đúng hạn, đạt 100%; 

đang giải quyết 57 hồ sơ trong thời hạn. Tiếp nhận và phân loại 793/793 thông tin 

lý lịch tư pháp, đạt 100%, kết quả đã xử lý 600/793 thông tin (đạt 75,66%), gồm: 

Cung cấp cho Sở Tư pháp các tỉnh: 47 thông tin; lập 69 hồ sơ lý lịch tư pháp, cập 

nhật bổ sung: 484 thông tin. 

5. Công tác quản lý nhà nƣớc về công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp 

lý, đấu giá tài sản, giám định, luật sƣ 

a) Công tác công chứng, chứng thực 

Cập nhật 12 thông tin (11 thông tin ngăn chặn, 01 thông tin giải tỏa ngăn 

chặn) lên hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu công chứng” tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 702 việc, thu phí công chứng 

                                                           

8
 (1) Văn bản số 348/STP-HCTP ngày 24/4/2019 cung cấp thông tin, số liệu về đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài; (2) Văn bản số 350/STP-HCTP ngày 24/4/2019triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; (3) Văn bản số 385/TP-HCTP ngày 07/5/2019 bổ sung 

bản sao trích lục hộ tịch để ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh; (4) Văn bản số 409/TP-HCTP ngày 14/5/2019 bổ 

sung thông tin hộ tịch trong bản sao trích lục hộ tịch để ghi chú vào sổ đăng ký kết hôn. 

9
  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 02 đôi; đăng ký 

nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp; Thay đổi hộ tịch: 13 trường hợp, Cải chính hộ tịch: 132 trường hợp; bổ sung 

thông tin hộ tịch: 03 trường hợp; xác định lại dân tộc: 39 trường hợp. Ghi vào sổ hộ tịch việc đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 01 trường hợp. 
10

 Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh cho 2.274 trường hợp; đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử cho 424 

trường hợp; đăng ký kết hôn cho 300 đôi; thay đổi hộ tịch: 43 trường hợp, cải chính hộ tịch: 40 trường hợp, bổ 

sung hộ tịch: 35 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 672 trường hợp; nhận cha,mẹ con 14 trường 

hợp; nuôi con nuôi: 02 trường hợp. 

Trích lục hộ tịch: 3.213 việc. 
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258.605.000 đồng, thù lao công chứng 48.650.000 đồng. Toàn tỉnh thực hiện 

chứng thực 46.490 việc, bản sao, thu lệ phí 354.024.000 đồng
11

. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý 

 Ban hành Văn bản số 356/STP-BTTP ngày 25/4/2019 về việc thực hiện 

một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, báo cáo Bộ Tư 

pháp; hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 21 người (tư vấn pháp luật cho 05 người, 

tham gia tố tụng cho 16 người). 

c) Công tác đấu giá tài sản 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức 09 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá 

trị tài sản bán được 325.348.475 đồng (bán tăng so với giá khởi điểm 

20.500.000 đồng, thù lao đấu giá thu được 23.684.640 đồng). 

d) Công tác giám định tư pháp; luật sư 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 4/4/2019 

triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh 

Tuyên Quang khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
12

.Các tổ chức giám định thực 

hiện giám định 28 vụ việc
13

. 

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

khen thƣởng; cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham 

nhũng 

- Tổ chức đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 

2018. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải thủ tục hành chính lĩnh 

vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Tư pháp.  

 - Ban hành Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 04/5/2019 về việc bổ nhiệm lại 

chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; quyết định nâng 

lương đối với 03 công chức; cử lãnh đạo tham gia Ban soạn thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành Tư pháp. Đăng ký danh sách 04 đảng viên tham gia khóa 

bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019; cử 02 viên chức tham gia lớp 

bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019. 

 - Ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 24/4/2019 về việc ban hành Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019; văn bản triển 

                                                           
11

 Phòng Công chứng thực hiện chứng thực 1.558 việc sao, thu lệ phí 17.528.000 đồng; Phòng Tư pháp cấp 

huyện chứng thực 648 việc, thu phí 6.397.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện 44.284  việc, thu lệ phí  

330.369.000 đồng. 
12

 Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 22/4/2019 
13

 Trong đó: Trung tâm pháp y giám định 28 vụ việc; Phòng Kỹ thuật hình sự giám định, công an tỉnh giám định 

không có báo cáo. 
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khai thực hiện tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 

2019; 22 báo cáo về công tác tư pháp theo chuyên đề, định kỳ và đột xuất. 

 - Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận 01 đơn đề nghị (không thuộc thẩm 

quyền giải quyết) đã trả lời và hướng dẫn công dân theo quy định. 

 III.  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2019 

 1. Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh. Ban hành các Kế hoạch, báo cáo chuyên 

đề về lĩnh vực tư pháp. 

 2. Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội 

ngũ Báo cáo viên pháp luật, Cán bộ pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; 

công chức thực hiện công tác PBGDPL các Ban Đảng Tinh ủy, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

phát sóng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” kỳ tháng 5/2019. 

 3. Ban hành kế hoạch khảo sát và xây dựng mẫu phiếu khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tổng hợp kết quả rà soát, 

kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Tư pháp 

 4. Ban hành Kết luận thanh tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ 

tịch đối với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các xã: Đạo Viện, Chiêu Yên, 

Trung Sơn và thị trấn Tân Bình huyện Yên Sơn. 

 5. 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 05 

năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 06 năm 2019./. 

 

 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ;  

- TT Hội đồng nhân dân;   

- 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. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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