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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp tháng 10 năm 2021; 
phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh, được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND 

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; 

Văn bản số 450-CV/BNCTU ngày 14/7/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc 

điều chỉnh chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề. Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả công tác tư pháp tháng 10/2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác 

tháng 11/2021 (số liệu từ ngày 16/9/2021 đến 15/10/2021), như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 

1. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm 

vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh 11 dự thảo văn bản về lĩnh vực 

tư pháp; ban hành theo thẩm quyền 198 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

công tác tư pháp. Hoàn thành đúng và trước hạn 18/18 nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp 

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định Bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt 

quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thuộc trường hợp quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 20171. Ban hành Kế hoạch số 

45/KH-STP ngày 05/10/2021 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; 03 

văn bản khác tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản. 

                                        
1 Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 10/10/2021 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40704&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40704&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40704&a=1
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- Kiểm tra 10 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh2, 

03 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh3; hoàn thành thẩm định 01 đề 

nghị xây dựng Nghị quyết và 03 dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 37 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (18 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 19 dự thảo văn bản cá biệt) . Tự kiểm tra 

06 Quyết định do UBND tỉnh ban hành. Thực hiện cập nhật 06 Quyết định quy 

phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, 

tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong việc tra cứu, góp phần 

công khai, minh bạch hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 

- Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy 

định chi tiết4. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bình 

chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai 

trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số5. Báo cáo tổng kết 20 năm 

thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 20126.  

- Cử công chức tham gia thành viên Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt 

về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang7. 

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở 

- Trình UBND tỉnh ban hành 04 văn bản8; trình Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành 02 văn bản9; ban hành 03 văn bản chỉ 

                                        
2Báo cáo số 205/BC-STP ngày 19/9/2021; Văn bản số 1039/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

20/9/2021; Văn bản số 1126/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/10/2021 
3 Văn bản số 1035/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/9/2021; Văn bản số 1096/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/10/2021; Văn bản số 1097/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/10/2021; 
4 Văn bản số 1029/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/9/2021 
5 Báo cáo số 223/BC-STP ngày 13/10/2021. 
6 Báo cáo số 207/BC-STP ngày 19/9/2021 
7 Văn bản số 1124/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/10/2021 
8 Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  

Nam năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 165/KH -UBND ngày 

29/9/2021 tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; văn bản chỉ 

đạo triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2020 (Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 14/9/2021) 
9 Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 23/9/2021 kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

Quyết định Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp  luật tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình 

số 82/TTr-STP ngày 24/9/2021) 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=39829&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40648&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40648&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40648&a=1
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đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật10. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Quyết 

định số 04/QĐ-BTC ngày 11/10/2021 thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ 

Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; Thể lệ cuộc thi và 03 văn bản khác tổ chức 

thực hiện cuộc thi; tổ chức 01 cuộc họp Ban Tổ chức, Ban ra đề thi, Ban xét 

giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Toàn tỉnh đã tổ chức 382 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho 35.054 lượt người; đăng tải 417 tin, bài, ảnh, thông tin, tài liệu tuyên truyền 

pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua hệ thống 

truyền thanh cơ sở 1.971 buổi; biên soạn, cung cấp 161 bộ tài liệu tuyên truyền 

pháp luật. Trong đó, Sở Tư pháp đã biên soạn 04 tin11 đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử và internet12. Đăng tải, chia sẻ 171 tin, bài, ảnh, văn bản (12 tin, bài 

ảnh, văn bản trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang; 151 tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp; chia sẻ 08 thông tin trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang); tiếp cận 1.284 người, thu hút 172 lượt tương tác, chia sẻ. 

- Tổ chức Họp Ban tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang 

năm 2021. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 

307 vụ việc, trong đó hòa giải thành 267/307 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,97%. 

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

Kiểm tra trực tiếp về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021 theo 

Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/07/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2021 tại 03 đơn vị. Thẩm định 01 vụ việc xử phạt vi phạm hành 

                                        
10 Gồm: Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 04/10/2021 tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn; Văn 

bản số 1077/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/9/2021 về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng”; Báo cáo số 217/BC-STP ngày 06/10/2021 Báo cáo đánh giá việc thực hiện Thông tư liên 

tịch số 14/2014/TTLT- BTC- BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ t  

và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 
11 Gồm: (1) Tin: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; (2) Tin văn bản  

pháp luật mới: Quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành 

tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh; (3) Tin: Lâm Bình tổ chức thành  công  

Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2021; (4) Tin: UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”. 
12 Gồm: (1) Tin: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; (2) Tin 

văn bản pháp luật mới: Quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 

thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh.  

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40829&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40829&a=1
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chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của UBND 

huyện Yên Sơn. 

2.5. Công tác hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi 

- Trình UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 

Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch của Sở Tư pháp năm 2021 (Tờ trình số 

92/TTr-STP ngày 14/10/2021); Ban hành 08 văn bản hướng dẫn, triển khai thực 

hiện công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; Hướng dẫn, trả lời 06 lượt ý kiến 

vướng mắc về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi. 

- UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 

9.287 việc hộ tịch (cấp huyện thực hiện 162 việc; cấp xã thực hiện 9.125 việc); 

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với 02 trường hợp. 

2.6. Công tác lý lịch tư pháp 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 188/221 trường hợp trước và đúng hạn, Còn 

33 hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời gian giải quyết; tiếp nhận và xử lý 

372/900 thông tin lý lịch tư pháp. 

2.7. Công tác công chứng, chứng thực 

- Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Hội Công chứng viên 

tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 04 văn bản về công tác công chứng13; tiếp nhận và 

giải quyết 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng14; thực hiện cập nhật 21 

thông tin ngăn chặn, giải tỏa lên hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu công 

chứng”, “Cơ sở dữ liệu chứng thực” tỉnh Tuyên Quang. 

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 590 việc, thu phí công 

chứng 267.280.000 đồng, thu thù lao công chứng 55.300.000 đồng. Toàn tỉnh 

thực hiện 106.462 việc chứng thực, thu phí 848.872.000 đồng. 

2.8. Công tác đấu giá tài sản 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 82 cuộc đấu giá tài sản, tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 73.023.763.432 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

14.749.907.994 đồng; thu thù lao đấu giá 147.006.320 đồng, nộp ngân sách nhà 

nước 14.700.632 đồng. 

                                        
13 gồm: (01) Văn bản số 1142/STP-BT&HCTP ngày 14/10/2021 về việc đề nghị thực hiện bổ sung công 

chứng viên hợp danh; (02) Văn bản số 1143/STP- BT&HCTP ngày 13/10/2021 về việc phối hợp xử lý phản  ánh  

về hoạt động công chứng; (03) Văn bản số 1140/STP-BT&HCTP ngày 12/10/2021 về việc quán triệt thực hiện 

cung cấp thông tin văn bản công chứng; (04) Văn bản số 1066/STP-BT&HCTP  ngày 22/9/2021 về việc tổ  chức 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021  
14 Gồm: (01) Quyết định số 216/QĐ-STP ngày 06/10/2021 về ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền; (02) Quyết định số 2 15/QĐ-STP  ngày 06/10/2021 về 

việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Nghiêm Thị Thanh Hương)  
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2.9. Công tác trợ giúp pháp lý 

Trình Hội đồng Phối hợp liên ngành ban hành Kế hoạch số 07/KH-

HĐPHLN ngày 23/9/2021 về kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2021; Ban hành Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 

16/09/2021 về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

năm 2021; tiếp nhận và xử lý 09 thông tin về trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý đã hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 86 người (gồm: tư vấn pháp 

luật 78 người; tham gia tố tụng 18 người); truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 

16 cụm dân cư tại huyện Lâm Bình và Na Hang; cung cấp 5.470 tờ gấp pháp 

luật cho nhân dân. 

2.10. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật, thừa phát lại 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 

cho 02 trường hợp; Kiểm tra, cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức hành 

nghề luật sư; ban hành 01 thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư (Thông báo số 729/TB-STP ngày 24/09/2021); cấp thẻ 

Tư vấn viên pháp luật cho 01 trường hợp. 

- Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 

(Văn bản số 1084/STP-BT&HCTP ngày 26/7/2021);  cấp Giấy đăng ký hoạt 

động cho 01 Văn phòng Thừa phát lại và ghi tên vào Danh sách 01 Thừa phát lại 

hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang. 

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

- Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố 193 

quy trình nội bộ và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp (Tờ trình số 86/TTr-STP ngày 

29/9/2021); xây dựng dự toán kinh phí đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí 

thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp (Tờ trình số 88/TTr-STP ngày 05/10/2021); Rà soát, tổng 

hợp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh mục, nội dung cụ thể 

của 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Tư pháp (gồm: Danh mục thủ tục hành chính; nội dung cụ thể của thủ tục hành 

chính và Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp) lên Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định (Văn bản số 1045/STP-VP ngày 

20/9/2021); ban hành 08 văn bản, báo cáo liên quan đến công tác cải cách hành 

chính. 
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp  

đã tiếp nhận 226 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính15, đã giải quyết 

trước và đúng hạn 193/226 hồ sơ, còn 33 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp mới tiếp 

nhận đang trong thời gian giải quyết. 

2.12. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; công tác thi đua khen thưởng;  

thống kê, tổng hợp 

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 (Quyết 

định số 213/QĐ-STP ngày 05/10/2021); thành lập Ban Giám sát tuyển dụng viên 

chức năm 2020 (Quyết định số 214/QĐ-STP ngày 05/10/2021); Hội đồng Tuyển 

dụng viên chức năm 2020 của Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-

HĐTDVC ngày 08/10/2021 về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức năm 2020 và tiến hành kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển theo 

quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh 

đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật (Báo cáo số 210/BC-STP 

ngày 23/9/2021); sơ kết 05 năm thực hiện Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ 

chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh về việc tiếp thu ý kiến góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội và nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 259-QĐ/TU ngày 

24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Báo cáo số 221/BC-STP ngày 

11/10/2021); báo cáo kết quả thực hiện rút kinh nghiệm trong công tác tuyển 

dụng công chức, viên chức (Văn bản số 1127/STP-VP ngày 08/10/2021); báo 

cáo kết quả rà soát công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế 6 

tháng đầu năm 2022 (Văn bản số 1148/STP-VP ngày 14/10/2021); ban hành 09 

văn bản báo cáo có nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. 

- Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ viên chức quản lý đến tuổi (thời 

điểm) nghỉ hưu đối với 01 viên chức (Quyết định số 211/QĐ-STP ngày 

05/10/2021); Cử 01 viên chức đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập 

trung tại Học viện Chính trị khu vực I khóa 2021-2023 

- Tham gia ý kiến kiện toàn các Khu vực thi đua và tổ chức Hội nghị tổng 

kết công tác thi đua của các Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp địa phương 

năm 2021 (Văn bản số 1145/STP-VP ngày 14/10/2021); Bình xét đề nghị tặng 

thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa 

cháy và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy 
                                        

15 Trong đó có 221 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp, 03 hồ sơ lĩnh vực công chứng; 01 hồ sơ lĩnh vực tư vấn 

pháp luật, 01 hồ sơ lĩnh vực luật sư 
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và cứu nạn, cứu hộ (Tờ trình số 84/TTr-STP ngày 25/9/2021); thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể và thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Tờ trình số 85/TTr-

STP ngày 28/9/2021); thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, các cuộc vận 

động và nhiệm vụ công tác Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-

2021 (Văn bản số 1121/STP-VP ngày 06/10/2021) đối với 02 tập thể và 01 cá 

nhân.   

2.13. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

Ban hành 05 văn bản về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng16. 

Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận 03/03 đơn (gồm: 01 đơn đề nghị không thuộc 

thẩm quyền, 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, 01 đơn tố cáo không 

thuộc thẩm quyền), đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2021 

1. Tiếp tục tổ chức soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực tư pháp đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; tổ chức Hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang. 

Thực hiện tuyên truyền pháp luật lưu động tại 05 xã: Quý Quân, Lực hành, 

Chiêu Yên, Phúc Ninh, Tứ Quận, huyện Yên Sơn. 

3. Lấy ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Đề án “Nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang”. 

4. Hoàn thành cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản 

đối với huyện Sơn Dương; triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác 

quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện 

Hàm Yên. 

                                        
16 Gồm: Báo cáo số 208/BC-STP ngày 21/09/2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2021; Văn bản số 1073/STP -TTr ngày 24/09/2021 v/v báo cáo các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị; Quyết định số 212/QĐ-STP ngày 05/10/2021 thanh tra chuyên ngành về 

công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện Hàm Yên; Quyết định số 

217/QĐ-STP ngày 13/10/2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý v à thực hiện 

chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện Hàm Yên; Báo cáo số 213/BC -STP ngày 07/10/2021 

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=39983&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=39983&a=1
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5. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp 

nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

của công dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 

công tác năm; thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo quy 

định. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

(Có Biểu số liệu chi tiết kèm theo Báo cáo này) 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;      (B/cáo) 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các ĐVSN trực thuộc Sở; 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, VP.KXThành.17b. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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