
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  SỞ TƯ PHÁP                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                             
          Số: 33/TB-STP                    Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp,  

công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020 

 

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 

công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chủ 

trì của đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng và 

chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp; 

Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Sau khi nghe 

báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu 

năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 và các ý kiến 

thảo luận của đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở kết luận: 

1. Về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở/ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã bám 

sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với 

cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì 

phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công 

tác tư pháp, cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp ở địa phương. Thực hiện 

nghiêm quy định về cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bố 

trí công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại 

nhà; phân công trực cơ quan; triệt để sử dụng công nghệ thông tin để điều hành và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hoạt động của Sở/Ngành Tư pháp vẫn duy trì thực 

hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đáp ứng yêu cầu, đảm bảo hiệu quả 

công việc trong tình hình phòng chống dịch COVID-19. Các nhiệm vụ công tác tư 

pháp trong 6 tháng đầu năm 2020 được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, 

hiệu quả trên các lĩnh vực, như: Chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao; công tác lý lịch tư pháp, 

công chứng, chứng thực, hộ tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, luật sư và các lĩnh 

vực công tác tư pháp trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội vẫn được duy 

trì, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu 

quả công tác tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Trang thông tin 

điện tử, fanpage phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang và truyền thanh cơ sở 

đảm bảo với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ 

máy của Sở Tư pháp theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang, cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc Sở được tinh gọn, giảm 

03 phòng chuyên môn, giảm 03 chức danh trưởng phòng, giảm 11 chức danh cấp 

phó phòng và tương đương thuộc Sở, giảm 02 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt ứng dụng hiệu quả công 

nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đã góp phần tiết kiệm chi ngân 

sách và tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của 

từng cá nhân, tập thể, cơ quan và toàn ngành. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp 

tục được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và 

là năm thứ 6 liên tục dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp 

tỉnh từ năm 2014 đến năm 2019. Những kết quả công tác mà ngành tư pháp đạt 

được đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an 

ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng có dịch viêm phổi cấp COVID19, một số lĩnh vực 

công tác tư pháp giảm so với cùng kỳ năm 2019như số buổi tuyên truyền miệng 

pháp luật, số người được trợ giúp pháp lý; đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch 

cấp xã có sự thay đổi nhiều sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã và thực hiện 

Đề án bố trí công an chính quy ở cấp xã; tình trạng làm giả giấy tờ, nhất là giấy tờ 

chứng minh quyền sở hữu tài sản và giấy tờ nhân thân của cá nhân khó khăn cho 

công tác công chứng, chứng thực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; việc thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều khó khăn do 

phần mềm chưa hoạt động ổn định, người dân phải thực hiện nhiều thao tác phức 

tạp, nhiều người dân không sử dụng số điện thoại chính chủ do vậy không thể thực 

hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác cải cách hành 

chính trong 6 tháng cuối năm 2020 

Các phòng đơn vị thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố chủ động rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 06/02/2019 Phê duyệt Chương 

trình công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2020; Quyết định số 23/QĐ-STP 

ngày 08/02/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 

2020; bám sát các tiêu chí đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2020 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1260/QĐ-BTP ngày 26/5/2020 của Bộ Tư pháp và các Chỉ số 

xếp hạng cải cách hành chính về lĩnh vực tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 

số 52/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

kết quả thưc hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan 

quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, Thành phố và 

các chương trình các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, địa phương; các 
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nhiệm vụ phát sinh đột xuất để tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu 

quả, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Tiếp tục trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp. Tập trung 

tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực tư pháp đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Tiếp nhận và thẩm định, tham 

gia ý kiến kịp thời các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra 

theo thẩm quyền, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.  

2.2. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp 

luật có trọng tâm, trọng điểm, kiến nghĩ phải rõ ràng, tập trung vào lĩnh vực trọng 

tâm liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; các lĩnh vực 

thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.3. Trình Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân và tổ chức thực hiện. Triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tăng cường công tác 

tuyển truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. 

2.4. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Luật nuôi con 

nuôi theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả Phần 

mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

14/KH-STP ngày 14/4/2020 về điều tra, thống kê số liệu, sổ đăng ký hộ tịch 

đang được lưu trữ tại cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch. Thực hiện tốt công tác 

công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký 

giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, luật sư, 

tư vấn pháp luật theo quy định.  

2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND 

ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh 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 và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

2.6. Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong 

việc kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng Công chức Tư pháp - Hộ tịch theo 

Luật Hộ tịch, Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh 

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND 

tỉnh về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công 
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chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cử công chức Tư 

pháp - Hộ tịch cấp xã chưa được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo 

quy định của Luật Hộ tịch tham gia các lớp bồi dưỡng do Học viện Tư pháp tổ 

chức. 

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính, 

công tác pháp chế, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ cho đội 

ngũ tập huấn viên hòa giải cấp huyện. Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác tư 

pháp cho đội ngũ công chức Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

2.8. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư 

pháp từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính về lĩnh vực tư pháp năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp nhận và 

giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp. Tập trung khắc phục 

hạn chế sau chấm điểm cải cách hành chính năm 2019. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 

tỉnh giao; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vụ việc phức tạp, các tranh 

chấp, khiếu kiện phát sinh trong hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thi hành 

pháp luật. Tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định./. 

 

  

Nơi nhận:         
- UBND tỉnh;      (Báo cáo)                                                          

- Đảng ủy STP;    

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở;     

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                 (thực                                 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;     hiện) 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;                                           

- Trang Thông tin điện tử STP (đăng tải); 

- CC, VC Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.Gi. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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