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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2021, như sau: 

 I. KẾT QUẢ 

 Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư 

pháp và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục 

mọi khó khăn, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, của tỉnh, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, các nhiệm vụ đột xuất được giao và hoàn 

thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp năm 2020 đã đề ra, cụ thể như sau: 

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng và các văn bản pháp luật 

Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp đã lãnh đạo và thực 

hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 06 Hội nghị học tập chuyên đề 

năm 2020; góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp 

lần thứ X cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. 

Đảng ủy đã gửi 98 nghị quyết, chỉ thị, văn bản, tài liệu thông qua phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và một số văn bản gửi đến toàn 

thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý; các Chi bộ đã tổ chức phổ 

biến, quán triệt nội dung cơ bản, thông tin của 208 lượt văn bản tới 1.642 lượt 

đảng viên, quần chúng; Lãnh đạo Sở đã sao gửi trên 8.606 văn bản của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa 

phương, Sở Tư pháp đến tài khoản cá nhân của từng công chức, viên chức, 

người lao động thông qua hệ thống Quản lý văn bản điều hành. Chỉ đạo Văn 
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phòng Sở duy trì thực hiện tốt chế độ đọc báo và triển khai văn bản mới vào đầu 

giờ buổi sáng các ngày làm việc; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện 

chế độ đọc báo đầu giờ thứ sáu hằng tuần.  

Thông qua các hoạt động nêu trên đã kịp thời phổ biến các văn bản của 

Đảng, của nhà nước, của cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt cho 

công chức, viên chức, người lao động, hoàn thành chỉ tiêu 100% công chức, 

viên chức, người lao động được nghiên cứu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đã được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị 

công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020. 

2. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 Sở Tư pháp 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 năm 2020. Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 Phê duyệt Chương 

trình công tác tư pháp năm 2020 và 95 văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn 

tỉnh năm 2020; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Chương trình 

công tác tư pháp năm 2020 (Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 08/02/2020) và 

1.820 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của trung 

ương, của tỉnh về công tác tư pháp. Thực hiện hoàn thành trước và đúng hạn 118 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (đạt 100%); 09 nhóm nhiệm 

vụ trọng tâm với 200 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể (đạt 100%) và các nhiệm vụ đột 

xuất phát sinh trong năm; 03/03 chỉ tiêu giao thu ngân sách đều vượt1. 

Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng, hiệu quả, như: Tiếp tục thực hiện và tham mưu với chính quyền tỉnh thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 100% 

dự thảo văn bản QPPL được thẩm định đảm bảo tiến độ, chất lượng, đã góp 

phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản trước khi trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, trong đó 

quan tâm tuyên truyền các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; khai thác thế mạnh 

của mạng xã hội để thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật; số lượng, chất lượng 

các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Các tổ hòa giải tiếp 

tục được kiện toàn về tổ chức sau khi HĐND tỉnh kiện toàn thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh; quan tâm tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên; số vụ việc hòa giải 

thành tăng so với năm 2019 góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 

người dân. Công tác xử lý thông tin, lập hồ sơ lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý 

                                                 
1 Gồm: Thu thù lao đấu giá tài sản 921.272.000đồng/680.000.000 giao thu, đạt 138% chỉ tiêu giao; thu phí 

công chứng, chứng thực và thù lao công chứng 3.906.577.000đ, trong đó thu phí công chứng 

3.221.575.000đ/1.900.000.000 đ giao thu, đạt 170% chỉ tiêu giao; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính 

của Văn phòng Sở Tư pháp 432.800.000 đồng/200.000.000 đồng giao thu, đạt 216,2% kế hoạch giao). 
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lịch tư pháp được xử lý dứt điểm, kịp thời, không để tồn đọng, không có tiêu cực 

trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư 

pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được tăng cường. Công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh được triển khai thường xuyên, hiệu quả, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản 

ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp, 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, đồng thời tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức 

trong ngành, cơ quan được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, đầy đủ. 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 Tuyên Quang từ năm 2014 đến nay; 

được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấm điểm, xếp hạng năm 2020 đạt 198,5/200 

điểm, đạt loại A (Xuất sắc), đứng thứ  01/63 Sở Tư pháp toàn quốc; chỉ số 

DCI (cảm nhận sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh) đứng thứ nhất 

khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và là năm thứ 06 được xếp tốp đầu, năm thứ 

03 đứng thứ nhất.  

Năm 2020, 53/53 công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp được 

đánh giá phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên (đạt 100%), trong đó có 

52/53 công chức, viên chức, người lao động được đánh giá phân loại ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 98,1% (trong đó có 6/53 công chức, viên 

chức, người lao động được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, chiếm 11,3%); 07/07 phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%), trong đó có 02/07 tập thể hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (đạt 28,6%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, 

người lao động Sở Tư pháp năm 2020 đề ra2. 

02/02 tổ chức chính trị xã hội cơ quan được đoàn thể cấp trên đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100%, trong đó: Công đoàn Sở Tư pháp 

được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi đoàn thanh niên Sở Tư 

pháp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 54/54 đoàn viên 

công đoàn, 22/22 đoàn viên thanh niên được đánh giá, phân loại ở mức hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên, đạt 100%, trong đó: có 53/54 đoàn viên công đoàn được 

phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 98,15% (trong đó có 8/54 

đoàn viên được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 

14,81%); 22/22 đoàn viên thanh niên được đánh giá, phân loại ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100% (trong đó có 02/22 đoàn viên thanh niên 

                                                 
2 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020 đề ra chỉ tiêu:  

- 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó từ 95% hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. 

- 100% tập thể cơ quan, đơn vị thuộc Sở, trực thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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được phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 9,1%) vượt chỉ tiêu 

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 

2020 đề ra3. 

* Tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ có việc còn chậm; 

một số công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chưa chủ động 

bám sát tiến độ, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

 3. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Sở Tư pháp tiếp tục được triển 

khai thực hiện có hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế dân chủ của 

Sở Tư pháp, mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nề nếp theo 

hướng thực hiện dân chủ rộng rãi để phát huy khả năng, trí tuệ tập thể, xây dựng 

cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng ngành ngày càng vững mạnh. Giám đốc Sở, 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp và 

các đơn vị sự nghiệp theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của 

pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, quyền làm chủ của 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện 

quyền giám sát của mình, trong đó đã tập trung thực hiện tốt những nội dung 

công việc phải công khai cho công chức, viên chức, người lao động biết, những 

việc được tham gia ý kiến và thủ trưởng cơ quan quyết định, cụ thể: 

- Lãnh đạo Sở đã duy trì thực hiện tốt những việc phải công khai để công 

chức, viên chức, người lao động được biết, như: các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo công tác tư pháp, văn bản về 

phân bổ chỉ tiêu biên chế, kinh phí hoạt động của cơ quan, quyết toán tài chính, 

bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, các kế hoạch công tác 

của cơ quan… đều được công khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp hoặc tại các cuộc họp, hội nghị chuyên đề tại cơ quan, đọc báo đầu 

giờ buổi sáng các ngày làm việc. 

- Công chức, viên chức, người lao động được dân chủ bàn, tham gia ý kiến, 

đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra đối với các công việc, hoạt 

động của cơ quan theo đúng quy định. Trong năm 2020, đã thực hiện lấy ý kiến 

tham gia của công chức, viên chức, người lao động đối với 40 văn bản, trong đó 

có các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công chức, viên 

                                                 
3 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020 đề ra chỉ tiêu:  

- 100% đoàn viên, hội viên thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người đoàn viên, hội viên; trong đó từ 

95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

- 100% tổ chức chính trị xã hội cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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chức, người lao động như: Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức năm 2020; Phương án bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự 

các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng Sở, 

Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định 

Quy định quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của Sở Tư pháp; Quy 

định về đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm đối với tập thể lãnh đạo quản 

lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2020… 

- Giám đốc Sở đã chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức Hội 

nghị công chức, viên chức năm 2020 (ngày 20/01/2020) để kiểm điểm việc thực 

hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, quy định về thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp, phê 

bình của công chức, viên chức, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công 

chức, viên chức. 

* Tồn tại, hạn chế: Một số công chức, viên chức, người lao động chưa chủ 

động đọc, tìm hiểu các văn bản, thông tin được Lãnh đạo Sở gửi đến qua hệ 

thống quản lý và điều hành văn bản; việc nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các 

văn bản được gửi lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động còn hạn 

chế. 

4. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và văn hóa công sở  

Lãnh đạo Sở đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 

làm việc và các điều kiện vật chất khác cho công chức, viên chức nhằm từng 

bước hiện đại hóa công sở, nâng cao hiệu quả công tác theo hướng chuyên 

nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về văn minh, văn hóa công sở; đảm 

bảo 100% công chức, viên chức chuyên môn có máy vi tính và thực hiện ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác.  

Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã tự giác thực hiện 

nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật 

trong thi hành công vụ, Quy chế làm việc của cơ quan, quy định về thời gian 

làm việc, không uống rượu, bia trong giờ, trước giờ làm việc và những việc 

công chức, viên chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, nghĩa vụ 

của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tích cực, tự giác rèn 

luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, từng bước hiện đại và đảm 

bảo các tiêu chí về văn minh, văn hóa công sở. 

 5. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 
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Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 15/01/2020 về 

việc phê duyệt kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2020 và 17 văn bản để triển khai và thực hiện công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả: 

  Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin 

trong việc giải quyết công việc hằng ngày, như: Tổ chức 09 Hội nghị trực tuyến 

(với 84 điểm cầu và 241 người tham gia dự họp). Duy trì và sử dụng có hiệu quả 

13 phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong các lĩnh vực công tác tư pháp (tăng 

01 phần mềm so với năm 2019); thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ 

văn bản mật); 100% văn bản phát hành của Sở Tư pháp, văn bản quy phạm pháp 

luật của tỉnh Tuyên Quang được ký số trước khi phát hành và cập nhật lên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn)4; Duy trì có hiệu quả hoạt động 

của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, trang Fanpage phổ biến giáo dục pháp 

luật, Fanpage Facebook Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi 

công việc của Khối Văn phòng Sở Tư pháp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 

cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đồng thời giải đáp, các ý kiến, 

vướng mắc của công dân trên trên trang Fanpage Facebook Sở Tư pháp Tuyên 

Quang; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp trên Hệ thống một cửa điện tử, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

Cổng thông tin của tỉnh… Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả và tiết kiệm 

thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. 

Công tác quản  lý và sử dụng ngân sách, tài sản của Sở Tư pháp được thực 

hiện theo đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy chế chi tiêu nội bộ của từng tài 

khoản và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; không 

gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước. Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định 

số 200/QĐ-STP ngày 28/12/2020 của Sở Tư pháp về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; rà soát, sửa 

đổi quy chế chi tiêu nội bộ, định mức tiêu chuẩn (ban hành Quyết định số 

112/QĐ-STP ngày 24/6/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang); thực hiện công khai các quyết định bổ sung kinh 

phí, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, quyết định tăng lương..., công 

khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. 

Năm 2020, các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp đã chi hết 

15.378.380/45.840.000 đồng tiền điện thoại, tiết kiệm được 30.461.620 đồng 

(đạt 66,45%)5. Chi hết 78.986.144/240.000.000 đồng tiền xăng xe, tiết kiệm 

                                                 
4 Trong năm 2020, đã xử lý 6.388 văn bản đến, 2.218 văn bản đi được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành (đạt 100% trừ văn bản, tài liệu mật); trao đổi 8.606 thư điện tử với các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh và thông qua tài khoản cá nhân trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đồng thời gửi văn bản 

điện tử cho từng cá nhân (trong ngành) trước khi họp (không phát hành tài liệu in, trừ văn bản mật). 
5 Trong đó: 

- Khối Văn phòng Sở chi hết 8.328.795/18.840.000 đồng, tiết kiệm được 10.511.205 đồng; 

- Phòng Công chứng số 1 chi hết 367.944/6.000.000 đồng, tiết kiệm được 5.632.056 đồng; 
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được 161.013.856 đồng (đạt 67,1%)6. Các tài khoản thuộc Sở đã tiết kiệm chi 

được tổng số tiền 2.512.494.376 đồng7. 

* Hạn chế: Một số ít cá nhân chưa sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc 

hành chính. 

6. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch thực hiện nội dung làm 

theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; tổ chức 05 Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2020 cho 100% đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. Tổ chức sơ kết 04 năm thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quyết định khen thưởng đối với 01 tập thể, 03 cá 

nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 Các Chi bộ, đoàn thể Sở Tư pháp đã thường xuyên quán triệt, triển khai 

các văn bản tổ chức thực hiện thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ và các buổi đọc báo đầu giờ, 

thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 

sống theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã phát 

huy vai trò nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng. Xác định những việc cụ thể còn hạn chế trong việc 

làm theo về tư tưởng, đạo đức và trong thực hiện nhiệm vụ được giao để tập 

trung chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

* Tồn tại, hạn chế: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh có trường hợp còn chưa thường xuyên, chưa thực sự bền 

vững; chưa chịu khó học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực và kỹ 

năng làm việc. 

                                                                                                                                                         
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý chi hết 6.081.641/15.000.000, tiết kiệm được 8.918.359 đồng. 

- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản chi hết 600.000/6.000.000 đồng, tiết kiệm được 5.400.000 đồng. 
6 Trong đó:  

- Khối Văn phòng Sở chi hết 25.359.720 đồng/160.000.000 đồng, tiết kiệm được 134.640.280 đồng;  

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chi hết 53.626.424/80.000.000 đồng, tiết kiệm được 26.373.576 

đồng; 

- Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản không được giao định mức xăng xe ô tô. 
7 Trong đó: 

- Khối Văn phòng Sở tiết kiệm chi được 245.181.200 đồng; 

- Phòng Công chứng số 1 tiết kiệm chi được 2.023.121.176 đồng; 

- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tiết kiệm chi được 72.100.000 đồng; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiết kiệm chi được 172.090.000 đồng. 
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7. Công tác thi đua, khen thưởng 

Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và tổ chức đồng bộ 

các phong trào thi đua theo chuyên đề; kịp thời khen thưởng, động viên các tập 

thể, cá nhân có thành tích, trong đó chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công 

chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; tiếp tục làm tốt công tác 

phát hiện xây dựng điển hình tiên tiến. Kết quả, trong năm 2020, đã có 130 lượt 

tập thể, cá nhân (32 tập thể, 98 cá nhân) Sở Tư pháp được các cấp khen thưởng, 

trong đó: Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận Điển hình tiên tiến, tặng Bằng khen 

cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu 

tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 09 tập thể và 05 cá nhân; 

Giám đốc Sở công nhận Điển hình tiên tiến, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 

lao động tiên tiến, Giấy khen cho 21 tập thể và 88 cá nhân. 

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 

2021-2025, đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, biểu dương, khen 

thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và 

phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 tới toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt 

phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-

2025. Kết quả tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp có 

08 lượt tập thể, 19 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến và khen thưởng, 

trong đó: Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Việt Nam 

giai đoạn 2015-2020 đối với 01 tập thể, 01 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 

thưởng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân về thành tích trong phong trào 

thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; Giám đốc Sở đã công nhận điển hình tiên 

tiến cấp cơ sở đối với 08 lượt tập thể, cá nhân (03 tập thể; 05 cá nhân) và tặng 

Giấy khen phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 cho 02 tập thể và 

11 cá nhân. 

Xét, công nhận 04 sáng kiến cơ sở của công chức, viên chức, người lao 

động và đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh. 

8. Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, 

người lao động, công tác xã hội 

Lãnh đạo Sở đã thường xuyên phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn 

quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội, vệ sinh an toàn trong cơ quan. 

Năm 2020, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức đoàn 

thể đã phối hợp tổ chức cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; tổ 
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chức gặp mặt nữ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nhân dịp kỷ 

niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 

tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con công chức, viên chức, người 

lao động Sở Tư pháp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020; trao phần thưởng 

cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong năm học 2019 - 2020 nhân dịp Tết 

Trung thu năm 2020; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020); tổ chức Gặp mặt nhân dịp kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 

20/10/2020)… qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan. 

Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời 04 

đoàn viên công đoàn ốm đau, nghỉ thai sản với số tiền là 1.200.000 đồng; phúng 

viếng tứ thân phụ mẫu của 02 đoàn viên công đoàn với số tiền là 600.000; Phối 

hợp với Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị xét nâng lương cho 13 trường hợp; 

xét nghỉ dưỡng sức sau sinh và nghỉ thai sản cho 06 trường hợp. Lãnh đạo Sở, 

Thủ trưởng các đơn vị đã tạo điều kiện, bố trí cho công chức, viên chức, người 

lao động được nghỉ chế độ phép hàng năm theo quy định của pháp luật và đảm 

bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động. 

Lãnh đạo Sở, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các biện pháp quản lý kinh 

phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống 

vật chất cho công chức, viên chức, người lao động. Trong năm 2020, thu nhập 

bình quân của công chức, viên chức, người lao động cơ quan đạt 9.436.134 

đồng/người/tháng (giảm 67.492 đồng/người/tháng - giảm 0,71% so với năm 

2019), vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra 2.936.134 đồng/người/tháng (vượt mục 

tiêu Nghị quyết 45,17%)8.  

Các tài khoản thuộc Sở đã tiết kiệm được tổng số tiền 2.512.494.376 đồng 

(tăng 83.657.467 đồng - tăng 3,44% so với năm 2019), thực hiện chi tăng thu 

nhập, chi làm thêm giờ, chi trực ngày lễ và chi các ngày lễ cho công chức, viên 

chức, người lao động, cụ thể: 

- Khối Văn phòng Sở: Tiết kiệm chi 245.181.200 đồng (tăng 87.881.200 

đồng - tăng 55,87% so với năm 2019), bình quân tăng thu nhập là 851.324 

đồng/người/tháng (tăng 326.324 đồng - tăng 62,16% so với năm 2019), trong đó: 

+ Chi làm thêm giờ: 37.066.200 đồng (chiếm 15,12% tổng số tiết kiệm chi); 

+ Chi trực ngày lễ, tết: 44.255.000 đồng (chiếm 18,05% tổng số tiết kiệm 

chi); 

+Chi ngày lễ, tết: 163.860.000 đồng (chiếm 66,83% tổng số tiết kiệm chi) 

                                                 
8 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020 đề ra chỉ tiêu: Thu nhập 

bình quân của công chức, viên chức, lao động đạt 6.500.000đ/người/tháng 
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- Phòng công chứng số 1: Tiết kiệm chi 2.023.121.176 đồng (giảm 

33.256.933 đồng - giảm 1,62% so với năm 2019); bình quân tăng thu nhập 

15.939.417 đồng/người/tháng (tăng 1.939.417 đồng - tăng 13,85% so với năm 

2019), trong đó: 

+ Chi làm thêm giờ: 98.616.000 đồng (chiếm 4,87% tổng số tiết kiệm chi) 

+ Chi tăng thu nhập: 1.100.000.000 đồng (chiếm 54,37% tổng số tiết kiệm 

chi) 

+ Chi ngày lễ, tết: 140.300.000 đồng (chiếm 6,93% tổng số tiết kiệm chi) 

+ Trích lập vào các quỹ của đơn vị: 684.205.176 đồng (chiếm 33,82% tổng 

số tiết kiệm chi) 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Tiết kiệm chi 172.092.000 đồng 

(tăng 15.523.200 đồng - tăng 9,91% so với năm 2019); bình quân tăng thu nhập 

là 843.578 đồng/người/tháng (giảm 88.022 đồng - giảm 9,45% so với năm 2018), 

trong đó: 

+ Chi ngày lễ, tết: 172.092.000 đồng (chiếm 100% tổng số tiết kiệm chi) 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Tiết kiệm chi 72.100.000 đồng (tăng 

13.450.000 đồng - tăng 22,93% so với năm 2019); bình quân tăng thu nhập là 

1.320.000 đồng/người/tháng (tăng 505.417 đồng - tăng 62,05% so với năm 2019), 

trong đó: 

+ Chi làm thêm giờ: 3.450.000 đồng (chiếm 4,79% tổng số tiết kiệm chi) 

+ Chi ngày lễ, tết: 68.650.000 đồng (chiếm 95,21% tổng số tiết kiệm chi) 

Công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc Sở Tư pháp đã 

quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ, đóng góp 126.641.000 đồng cho các hoạt động xã hội 

(trong đó huy động ngoài cơ quan được 35.000.000 đồng), gồm: Ủng hộ kinh 

phí xây dựng công trình đường điện “Thắp sáng đường quê” cho Nhân dân thôn 

4 xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với  chiều dài trên 1.200m trị 

giá 50.600.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 24 suất quà với tổng giá trị 

19.500.000 đồng cho người cao tuổi, hộ gia đình nghèo, chính sách nhân dịp Tết 

Nguyên Đán; Tặng  cháu Đặng Văn Khuyên học sinh lớp 5 có hoàn cảnh khó 

khăn tại Thôn Phúc Long 1, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

với số tiền: 20.000.000 đồng. Ủng hộ các quỹ và ủng hộ đồng bào miền Trung bị 

thiệt hai do bão lũ với tổng số tiền ủng hộ 56.521.000 đồng (Trong đó ủng hộ 

các quỹ: Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Phòng chống 

Covid: 35.221.000 đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ với 

tổng số tiền 21.300.000 đồng); tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình 

nguyện (năm 2020 công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã tham 

gia hiến 15 đơn vị máu). 
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* Tồn tại, hạn chế  

 Không đạt chỉ tiêu “Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động 01 

đợt đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn” tại Nghị quyết Hội nghị 

công chức, viên chức năm 2020 đã đề ra. Nguyên nhân: Thực hiện chỉ đạo 

chung của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

9. Kết quả hoạt động phối hợp giữa Giám đốc Sở với Ban Chấp hành 

Công đoàn Sở. 

Giám đốc Sở đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công 

đoàn, quan tâm tạo mọi điều kiện cho Ban Chấp hành Công đoàn và đoàn viên, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hoạt động, công tác, đầu tư 

phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi thống 

nhất với Ban Chấp hành Công đoàn về các lĩnh vực công tác như: Cải cách hành 

chính, tổ chức cán bộ, xét nâng lương, khen thưởng, tổ chức các hoạt động nhân 

dịp kỷ niệm các ngày Lễ kỷ niệm trong năm .v.v. phát huy quyền làm chủ của 

công chức, viên chức, người lao động. 

Ban chấp hành Công đoàn đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thống nhất 

với Thủ trưởng cơ quan trong các hoạt động, nhất là thực hiện các hoạt động 

phong trào thi đua. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2020, bám sát mục tiêu, giải pháp Nghị quyết Hội nghị công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020 đã đề ra, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng ủy Sở Tư pháp, Lãnh đạo Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành 

Công đoàn, kịp thời triển khai việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, viên 

chức, người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải tiến, 

đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 

điều hành, nâng cao hiệu quả công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

thực hiện công vụ; thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị; phát huy được trí tuệ tập thể, thông qua đó đã củng 

cố được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, khắc phục mọi khó khăn, 

bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ công tác năm 2020 đã đề ra, các nhiệm vụ được giao đột xuất và hoàn 

thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020 vẫn còn 

những tồn tại, hạn chế như đã nêu phần trên. Nguyên nhân của những tồn tại, 

hạn chế trên là do: Khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ nhiều, nhiều 
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nhiệm vụ đột xuất phát sinh yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc ngày càng 

cao, trong khi biên chế ít, kinh phí cho chuyên môn còn hạn hẹp nên chất lượng, 

tiến độ thực hiện nhiệm vụ có việc còn hạn chế; Trụ sở làm việc cơ quan phân 

tán, tính chất và đặc thù công việc giữa các đơn vị sự nghiệp, khối Văn phòng 

Sở khác nhau nên việc nắm bắt diễn biến tư tưởng đối với công chức, viên chức, 

người lao động và tổ chức các hoạt động chung còn gặp khó khăn; Kinh phí chi 

thường xuyên thấp nên tiết kiệm chi tăng thu nhập cho công chức, viên chức, 

người lao động ở một số đơn vị còn khó khăn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế của năm 2020; tập trung thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 đề ra. 

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác Tư 

pháp năm 2021, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ quan, phát huy mạnh 

mẽ quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động.  

4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hóa công sở. 

5. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham 

nhũng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

6. Thực hiện tốt Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp 

năm 2021, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

7. Tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị./. 

  

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- CC,VC,NLĐ Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.                                                       

 
                                                                                                     Nguyễn Hữu Trúc 
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BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT HỘI 

NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020 

 (Kèm theo Báo cáo số: 13/BC-STP ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp) 
 

TT Nội dung chỉ tiêu Kết quả thực hiện 
Ghi 

chú 

1 

100% công chức, viên chức, 

người lao động được nghiên 

cứu học tập các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước. 

Đạt chỉ tiêu đề ra  

2 

100% công chức, viên chức, 

người lao động hoàn thành 

nhiệm vụ, trong đó từ 95% hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Vượt chỉ tiêu đề ra 3,1%: 52/52 công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp 

được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên (đạt 100%), trong đó có 

51/52 công chức, viên chức, người lao động 

được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 98,1% (trong đó có 

6/52 công chức, viên chức, người lao động 

được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,54%); 07/07 

phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%), 

trong đó có 02/07 tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (đạt 28,6%) 

 

3 

100% tập thể cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở, trực thuộc Sở hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Vượt chỉ tiêu đề ra: 07/07 tập thể hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 100%), trong 

đó có 02/07 tập thể hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (đạt 28,6%) 

 

4 

100% đoàn viên, hội viên thi 

đua phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ của người đoàn viên, hội 

viên; trong đó từ 95% hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Vượt chỉ tiêu đề ra 3,1%:  

52/52 đoàn viên công đoàn, 22/22 đoàn 

viên thanh niên được đánh giá, phân loại ở 

mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đạt 100%, 

trong đó: có 51/52 đoàn viên công đoàn 

được phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, đạt 98,1% (trong đó có 8/52 đoàn 

viên được dánh giá phân loại ở mức hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 15,4%); 

22/22 đoàn viên thanh niên được đánh giá, 

phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, đạt 100% (trong đó có 02/22 đoàn viên 

thanh niên được phân loại ở mức hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 9,1%) 
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TT Nội dung chỉ tiêu Kết quả thực hiện 
Ghi 

chú 

5 

100% tổ chức chính trị xã hội 

cơ quan hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. 

Vượt chỉ tiêu đề ra 50%: 2/2 tổ chức 

đoàn thể (công đoàn, chi đoàn thanh niên) 

đều được đánh giá phân loại ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100%, trong 

đó Chi đoàn thanh niên đạt hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

 

6 

Thu nhập bình quân của công 

chức, viên chức, lao động đạt 

6.500.000đ/người/tháng; 

- Vượt chỉ tiêu đề ra 45,17% 

Trong năm 2020, thu nhập bình quân của 

công chức, viên chức, người lao động cơ 

quan đạt 9.436.134 đồng/người/tháng (giảm 

67.492 đồng/người/tháng so với năm 2019), 

vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra 2.936.134 

đồng/người/tháng. 

 

Tổ chức cho công chức, viên 

chức, người lao động 01 đợt đi 

tham quan, học tập kinh nghiệm 

tại các tỉnh bạn. 

Không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 

(Nguyên nhân do thực hiện chỉ đạo 

chung của Chính phủ về phòng chống dịch 

Covid-19) 

 

7 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, 

chính sách, chi lương, thưởng 

cho công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, 

đơn vị theo quy định của pháp 

luật và quy chế của cơ quan, 

đơn vị. 

Đạt chỉ tiêu đề ra. 

Lãnh đạo Sở đã quan tâm thực hiện tốt 

chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vệ 

sinh an toàn trong cơ quan, trong năm 2020 

đã xét nâng lương cho 13 trường hợp; xét 

nghỉ dưỡng sức sau sinh và nghỉ thai sản cho 

06 trường hợp; tạo điều kiện, bố trí cho công 

chức, viên chức, người lao động được nghỉ 

chế độ phép hàng năm theo quy định của 

pháp luật. Các tài khoản thuộc Sở đã tiết 

kiệm được tổng số tiền 2.512.494.376 đồng 

(tăng 83.657.467 đồng - tăng 3,44% so với 

năm 2019), thực hiện chi tăng thu nhập, chi 

làm thêm giờ, chi trực ngày lễ và chi các 

ngày lễ cho công chức, viên chức, người lao 

động, cụ thể: 

- Khối Văn phòng Sở: Tiết kiệm chi 

245.181.200 đồng (tăng 87.881.200 

đồng - tăng 55,87% so với năm 2019), bình 

quân tăng thu nhập là 851.324 
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đồng/người/tháng (tăng 326.324 đồng - tăng 

62,16% so với năm 2019). 

- Phòng công chứng số 1: Tiết kiệm chi 

2.023.121.176 đồng (giảm 33.256.933 

đồng - giảm 1,62% so với năm 2019); bình 

quân tăng thu nhập 15.939.417 

đồng/người/tháng (tăng 1.939.417 

đồng - tăng 13,85% so với năm 2019). 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 

Tiết kiệm chi 172.092.000 đồng (tăng 

15.523.200 đồng - tăng 9,91% so với năm 

2019); bình quân tăng thu nhập là 843.578 

đồng/người/tháng (giảm 88.022 đồng - giảm 

9,45% so với năm 2018). 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Tiết 

kiệm chi 72.100.000 đồng (tăng 13.450.000 

đồng - tăng 22,93% so với năm 2019); bình 

quân tăng thu nhập là 1.320.000 

đồng/người/tháng (tăng 505.417 đồng - tăng 

62,05% so với năm 2019). 
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