
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020;  

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020 

 

 Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 17/02/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an  ninh năm 2020 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản 

số 1474-CV/BNCTU ngày 08/5/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện 

chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2020 (số 

liệu từ ngày 16/8/2020 đến 15/9/2020, như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020 

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

HIỆN NHIỆM VỤ TỈNH GIAO 

Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh 12 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư 

pháp; ban hành theo thẩm quyền 263 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

tư pháp. Hoàn thành đúng và trước hạn 14/14 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 9/2020 

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

Kiểm tra 03 đề nghị xây dựng văn bản QPPL; thành lập 02 Hội đồng tư vấn 

thẩm định và hoàn thành thẩm định 04 dự thảo Quyết định QPPL; đề nghị loại bỏ 01 

điều khoản, chỉnh sửa 18 điều khoản, loại bỏ 02 thủ tục hành chính không hợp hiến, 

hợp pháp, không thống nhất, không khả thi; tham gia ý kiến 17 dự thảo văn bản1.  

Tự kiểm tra/phối hợp tự kiểm tra 05 văn bản QPPL. Rà soát văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo 

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh2. Cập nhật, đăng tải 

05 văn bản do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy 
                                                           

1 Gồm: 08 dự thảo văn bản do Phòng XDKTTHPL&PBGDPL thực hiện; 09 dự thảo văn bản do các phòng, 

đơn vị khác thực hiện. 

2 Văn bản số 777/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/9/2020 
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phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Biên soạn, cung cấp, đăng tải 2.500 cuốn/05 Bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật 

cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng, phát sóng 01 chuyên mục “Hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Báo cáo 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  

3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về 

tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường3. Ban hành Kế hoạch số 33/KH-

STP ngày 14/9/2020 khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Rà soát, kiến nghị xử lý 05 nội dung không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo tại 04 

Nghị định của Chính phủ về đầu tư4. 

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

- Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật, 

Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV5. 

 - Ban hành 02 báo cáo thực hiện công tác PBGDPL6; văn bản đề nghị rà 

soát, đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh7. Biên soạn 

13 tờ gấp, đề cương tuyên truyền pháp luật đăng tải trên Website Sở Tư pháp và 

cung cấp cho 342 lượt sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh 8; đăng tải, chia sẻ 137 tin, bài, ảnh, văn bản, thông tin 

tuyên truyền pháp luật trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, 

giáo dục pháp luật Tuyên Quang9, tiếp cận 2.614 người, thu hút 229 lượt tương tác, 

chia sẻ.  

Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 461 buổi tuyên truyền, PBGDPL 

cho 30.468 lượt người; đăng tải, chia sẻ 267 văn bản, tin bài, ảnh, thông tin tuyên 

                                                           

3 Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 10/9/2020. 

4 Văn bản số 752/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/8/2020. 

5 Tờ trình số 74/TTr- STP ngày 27/8/2020 

6 (1) Báo cáo số    203/BC- STP  ngày  28/8/2020 báo cáo tình hình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; (2) 

Báo cáo số 209/BC- STP ngày 08/9/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ- TTg ngày 09/01/2013 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012- 2020 

7 Văn bản số 792/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/9/2020 

8 (1) Đề cương Bộ luật lao động; (2) Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; (3)  Đề cương Luật Lực lượng dự bị động viên 
9 Gồm: 05 tin, 37 ảnh, 88 văn bản, 07 thông tin tuyên truyền 



3 

 

truyền; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 1.288 buổi; biên soạn, cung 

cấp 2.084 tài liệu tuyên truyền pháp luật10. 

 (Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

5. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Ban hành văn bản hướng dẫn kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở11; trong kỳ báo 

cáo các Tổ hòa giải đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 177 vụ việc, trong đó hòa 

giải thành 149/177 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%12.  

(Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

6. Công tác hộ tịch, quốc tịch 

Tập hợp, thông báo tình trạng lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975 của Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố đến 07 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đề nghị ghi 

chú 01 trường hợp vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam. Toàn tỉnh 

tiếp nhận và giải quyết 8.054 việc hộ tịch. 

 (Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

7. Công tác nuôi con nuôi 

Ban hành Văn bản về việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình 

thực hiện việc nuôi con nuôi13. UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết 03 việc nuôi 

con nuôi trong nước14. 

8. Công tác lý lịch tư pháp 

Tiếp nhận, phân loại 1.515 thông tin lý lịch tư pháp, đã xử lý 1.474 thông tin 

(đạt 68,1%)15; cung cấp 202 thông tin LLTP bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia; lưu trữ 200 thông tin lý lịch tư pháp bản giấy. Tiếp nhận 389 hồ sơ yêu 

cầu cấp phiếu, trong đó có 230 hồ sơ trực tuyến (chiếm 59,1%), 28 hồ sơ tiếp nhận 

qua dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 7,2%). Giải quyết và trả kết quả cho 376 

                                                           
10 Thành phố tuyên truyền miệng 182 buổi/6.992 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 

130 buổi; huyện Yên Sơn tuyên truyền miệng 112 buổi/3.348 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ 

sở 768 buổi, đăng tải, chia sẻ 65 văn bản, tin bài, ảnh, thông tin tuyên truyền; huyện Sơn Dương tuyên truyền miệng 

19 buổi/1.45 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 462 buổi; huyện Hàm Yên  tuyên truyền 

miệng 27 buổi/1.646 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 20 buổi, cung cấp 28 tài liệu tuyên 

truyền; huyện Chiêm Hóa tuyên truyền miệng 44buổi/6.172 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ 

sở 98 buổi, đăng tải, chia sẻ 56 văn bản, tin bài, ảnh, thông tin tuyên truyền; huyện Na Hang  tuyên truyền miệng 

35buổi/3.264 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 25 buổi, cung cấp 1.620 tài liệu tuyên 

truyền; huyện Lâm Bình tuyên truyền miệng 06 buổi/1.250 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 

02 buổi; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tuyên truyền 06  buổi/1.495 lượt người; cung cấp 4.600 tài liệu tuyên 

truyền  

11 Văn bản số 782/STP-  XDKTHPL&PBGDPL ngày 09/9/2020 
12 Số vụ việc hòa giải thành: Thành phố 10/13 vụ việc, huyện Yên Sơn 18/20 vụ việc, huyện Sơn Dương 14/15 

vụ việc, huyện Hàm Yên 58/70 vụ việc, huyện Chiêm Hóa 43/48 vụ việc, huyện Na Hang 13/16 vụ việc, huyện Lâm 

Bình 10/13 vụ việc 
13 Văn bản số 786/STP-BT&HCTP ngày 09/9/2020 
14 Gồm: Chiêm hóa 01 trường hợp, Lâm Bình 02 trường hợp 
15 Gồm: Lập mới 121 hồ sơ; cập nhật bổ sung 1.353 thông tin 
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trường hợp trước và đúng hạn (đạt 100%), trong đó có 221 hồ sơ trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích (đạt 58,8%); đang giải quyết 13 hồ sơ trong thời hạn.  

9. Công tác bồi thường của nhà nước 

Kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và tình 

hình giải quyết các vụ việc bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước16. 

10. Công tác công chứng 

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng17; ban hành Kế hoạch và tổ chức 

kiểm tra (đột xuất) hồ sơ công chứng, chứng thực có liên quan đến dự án đầu tư 

xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 03 đơn vị18. Ban hành 04 văn bản 

hướng dẫn, chấn chỉnh, triển khai hoạt động công chứng. Tiếp nhận và giải quyết 

02/02 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng19. 

- Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện và cập nhật 

1.057 hợp đồng, giao dịch, 20 thông tin ngăn chặn, giải tỏa lên hệ thống phần mềm 

“Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Tuyên Quang” (lũy kế đến ngày 15/9/2020 là 

76.044 hợp đồng, giao dịch; 1.236 thông tin ngăn chặn, giải tỏa).Toàn tỉnh thực 

hiện 1.773 việc công chứng , thu phí 438.836.000 đồng, thù lao 39.670.000 đồng. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

11. Công tác chứng thực 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang20. Toàn 

tỉnh thực hiện 85.534 việc chứng thực , thu phí 461.362.000 đồng (trong đó, chứng 

thực bản sao từ bản chính 76.122 việc, thu phí 333.712.000 đồng; chứng thực việc 

khác 9.412 việc, thu phí 127.650.000 đồng)21. 

12. Công tác giám định tư pháp 

                                                           
16 Kết luận số 30/KL-STP ngày 18/8/2020 
17 Báo cáo số 200/BC-STP ngày 24/8/2020 
18 Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 14/9/2020 
19 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 01 trường hợp; Xóa đăng ký hành nghề công chứng 01 trường hợp 

20 Tờ trình số 75/TTr- STP ngày 04/9/2020 
21 - Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện 6.959 việc, thu phí 50.310.000 đồng (trong đó: Phòng 

Công chứng số 1 thực hiện 815 việc, thu phí 330.390.000 đồng; VPCC Đinh Thị Bích 26 việc, thu phí 10.382.000 

đồng; VPCC Đức Minh 169 việc, thu phí 58.576.800 đồng; VPCC Mai Lan 56 việc, thu phí 10.498.000 đồng; VPCC 

Quang Sách 123 việc, thu phí 26.630.000 đồng; VPCC Nguyễn Thị Thu Hiền 19 việc, thu phí 2.360.000 đồng);  

- Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực 2.248 việc, thu phí 5.875.000 đồng (trong đó thành phố 83 việc, thu 

phí 1.054.000 đồng; Yên Sơn 219 việc, thu phí 878.000 đồng; Sơn Dương 38 việc, thu phí 121.000 đồng; Hàm Yên 

408 việc, thu phí 344.000 đồng; Chiêm Hóa 1.200 việc, thu phí 882.000 đồng; Na Hang 176 việc, thu phí 766.000 

đồng; Lâm Bình 124 việc, thu phí 1.830.000 đồng);  

- UBND cấp xã chứng thực 84.869 việc, thu phí 488.454.000 đồng (trong đó thành phố 29.168 việc, thu phí 

107.261.000 đồng; Yên Sơn 3.028 việc, thu phí 23.205.000 đồng; Sơn Dương 17.888 việc, thu phí 165.010.000 

đồng; Hàm Yên 14.425 việc, thu phí 106.888.000 đồng;Chiêm Hóa 13.248 việc, thu phí 32.148.000 đồng; Na Hang 

2.013 việc, thu phí 13.122.000 đồng; Lâm Bình 5.099 việc, thu phí 40.820.000 đồng). 
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Các tổ chức giám định đã thực hiện 118 vụ việc, trong đó: Trung tâm giám 

định pháp y thực hiện 28 vụ việc (giám định thương tật 19 vụ việc; giám định tình 

dục 09 vụ việc); phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh thực hiện 90 vụ việc (giám 

định kỹ thuật hình sự 66 vụ việc; giám định pháp y 24 vụ việc). 

13. Công tác đấu giá tài sản 

Ban hành Văn bản về việc ghi tên vào danh sách người đủ điều kiện tham dự 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; Văn bản về việc báo cáo tình hình thực 

hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 

2013-2015, định hướng đến năm 2020” 22. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ 

chức 11 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài sản bán được 1.960.368.400 đồng (bán 

tăng so với giá khởi điểm 234.138.100 đồng, thù lao đấu giá thu được 26.730.024 

đồng. 

14. Công tác trợ giúp pháp lý  

Công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện 

trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 

đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-202023.  Hoàn thành trợ giúp 

pháp lý cho 81 người (tư vấn pháp luật cho 64 người, tham gia tố tụng cho 17 

người); tổ chức 05 đợt truyền thông ở cơ sở về trợ giúp pháp lý cho 1.139 lượt 

người, cung cấp 3.458 tài liệu tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

15. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp 

- Trình UBND tỉnh công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, lĩnh vực quản tài viên 

và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang24. Tham gia ý kiến dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính năm 2020.  

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông Sở Tư pháp đã tiếp nhận 391 hồ sơ yêu cầu giải quyết 

thủ tục hành chính25 (trong đó: 230 hồ sơ đăng ký trực tuyến, chiếm 58,8%, 28 hồ 

sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 7,2%), đã giải quyết 378 thủ 

tục hành chính, trong đó: cấp trước và đúng hạn 378/378 hồ sơ, chiếm 100%. Có 

221 hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 

58,5%). 

                                                           
22 Văn bản số 741/BT&HCTP ngày 21/8/2020 
23 Báo cáo số 195/BC-STP ngày 18/8/2020 
24 Quyết định số  1169/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 
25 2.833 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; 17 hồ sơ lĩnh vực công chứng; 01 hồ sơ lĩnh vực đấu giá; 01 

hồ sơ lĩnh vực hòa giải thương mại; 03 hồ sơ lĩnh vực tư vấn pháp luật; 01 hồ sơ lĩnh vực thừa phát lại; 03 hồ sơ 

lĩnh vực luật sư; 01 hồ sơ lĩnh vực quốc tịch. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=28643&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=28643&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=28643&xem=0&QL=xemdi&t=3
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16. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; công tác thi đua khen thưởng; 

công tác xã hội; thống kê, tổng hợp 

- Rà soát, tổng hợp báo cáo thực trạng trình độ và kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020; rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2021. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 75 

năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/1945-28/8/2020. Chủ trì, 

phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) thi công, bàn giao và 

khánh thành công trình nông thôn mới "Đường điện thắp sáng đường quê"  tại xã 

Tân Tiến, huyện Yên Sơn với tổng chiều dài 1,2 km, trị giá trên 50 triệu đồng.  

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề theo quy định26. 

17. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

Tiếp 01 lượt công dân; ban hành Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến 

nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực  

18. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. Đề xuất giải quyết 01 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ.  

19. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật; công tác 

Cấp lại đăng ký hoạt động và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của 01 Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư27. Các tổ chức hành nghề luật sư đã 

thực hiện 15 vụ việc, trong đó: Tham gia tố tụng 14 vụ việc, tư vấn pháp luật và 

dịch vụ pháp lý khác 01 vụ việc. Các tổ chức tư vấn pháp luật thực hiện 01 vụ việc, 

thu thù lao 30.000.000 đồng. 

20. Công tác phòng, chống Covid-19 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về phòng chống dịch đến từng cá trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, Nhóm Zalo công việc; 100% công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm quy định về phòng chống dịch và thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone theo chỉ đạo. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2020 

                                                           
26 Ban hành 28 báo cáo trong đó có 16 báo cáo định kỳ, 11 báo cáo chuyên đề. 
27 Văn bản số 732/STP-TTr ngày 18/8/2020 
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1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2020; 

công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch. 

2.  Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật đăng tải Website Sở Tư pháp và 

Fanpage phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. Xây dựng và phát sóng 01 

chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Phối hợp Hội Luật gia tỉnh tổ 

chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại cơ sở. 

3. Xây dựng phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thực hiện kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch. 

4. Tiếp tục thẩm định, tham gia ý kiến theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; 

tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, cập nhật VBQPPL theo quy định. 

5. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt 

công tác phòng, chống dịch Coivid-19 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch.  

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

 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, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở;                                               

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP.Hương.02b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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