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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 
tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 

 

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; Văn bản số 58/SKH-

THKHQH ngày 14/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 

năm 2022. Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 (số 

liệu từ ngày 16/12/2021 đến 15/01/2022), như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2022 

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 09 dự thảo văn bản về lĩnh vực 

tư pháp; ban hành theo thẩm quyền 254 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

công tác tư pháp. Hoàn thành đúng và trước hạn 22/22 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 ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Ban 

hành Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 10/01/2022 ban hành Kế hoạch công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

và 03 văn bản tổ chức thực hiện công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật1. 

                                        
1 Văn bản số 1461/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 29/12/2021; Văn bản số 1474/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

31/12/2021; Văn bản số 14/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022. 
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- Kiểm tra 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh2, 29 đề nghị 

xây dựng Quyết định và lập danh mục xây dựng 25 Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; hoàn thành thẩm định 01 đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh (02 Nghị quyết; 07 Quyết định); tham gia ý kiến đối với 21 

dự thảo văn bản (03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 18 dự thảo văn bản 

cá biệt). 

- Báo cáo kết quả xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 20213; Báo 

cáo kết quả thực hiện đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục 

hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 20214. 

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

doanh nghiệp; pháp chế 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế của tỉnh năm 

2022 (Tờ trình số 01/TTr-STP  ngày 13/01/2021). 

- Ban hành Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 10/01/2022 ban hành Kế hoạch 

thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 và 01 

văn bản tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp5. 

- Đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới: 

“Thực hiện các giải pháp đưa chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lên tốp 25 các tỉnh 

khá trong nhóm dẫn đầu trong giai đoạn 2021 - 2025”6; Đề xuất nội dung xây 

dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, 

định hướng đến năm 20257; Đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 20228. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hình thi hành pháp luật về quản lý, sử 

dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 20219. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện và đề xuất 

nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 

                                        
2 Văn bản số 1470/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/12/2021; 
3 Báo cáo số 04/BC-STP ngày 05/01/2022. 
4 Báo cáo số 367/BC-STP ngày 26/12/2021 
5 Văn bản số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022 
6 Văn bản số 1432/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 22/12/2021 
7 Văn bản số 21/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/01/2022 
8 Văn bản số 29/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/01/2022 
9 Báo cáo số 370/BC-STP ngày 30/12/2021 
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năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang10. 

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

hòa giải ở cơ sở 

- Trình Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành 

Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Ban hành theo 

thẩm quyền Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 09/01/2022 triển khai thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin 

giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 01 văn bản tổ chức 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật11. 

- Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 228 buổi tuyên 

truyền pháp luật cho 17.169 lượt người; tuyên truyền qua loa truyền thanh 2.072 

buổi; biên soạn, cung cấp 79 loại tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tai 473 

tin, bài, ảnh, văn bản, thông tin, tài liệu tuyên truyền pháp luật trên internet. 

Trong đó, Sở Tư pháp đã biên soạn 08 tin12; đăng tải, chia sẻ 228 tin, bài, ảnh, 

văn bản trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Tuyên Quang13; tiếp cận 1.750 người, thu hút 236 lượt tương tác, chia 

sẻ. 

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

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 

14/12/2021 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2021. Ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch số 52/KH-STP  ngày 

22/12/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; thẩm định 01 hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính14; Tổ chức hội nghị trực tuyến “Tập huấn chuyên sâu về áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính Giáo dục tại xã, phường, th ị trấn và Đưa 

                                        
10 Báo cáo số 11/BC-STP ngày 11/01/2022 
11 Văn bản số 07/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/01/2022 
12 (1) Tin văn bản pháp luật mới: Ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Tin văn bản pháp luật mới: Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu 

tỉnh Tuyên Quang”; (3) Tin văn bản pháp luật mới: Tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức 

giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc 
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (4) Tin văn bản pháp luật mới: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (5) Tin văn bản pháp luật mới: Ban hành quy định định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (6) Tin văn bản pháp luật mới: Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (7) Tin văn bản pháp luật mới: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (8) Tin văn bản pháp luật mới: Quy 

định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
13 Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật: 28 tin, bài ảnh, văn bản; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp: 

192 tin, bài, ảnh, văn bản; Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang: chia sẻ 08 thông tin. 
14 Văn bản số 18/STP-TTr  ngày 07/01/2022 về việc đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính theo đề nghị của UBND huyện Na Hang 
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vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” cho 594 đại biểu với 08 điểm cầu; Biên soạn Tài 

liệu tuyên truyền Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ 

về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

gửi bản điện tử cho 151 cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo 

dục pháp luật tỉnh. 

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

- Ban hành 10 văn bản, báo cáo về công tác Hộ tịch, quốc tịch; Hướng dẫn, 

trả lời nghiệp vụ cho 17 lượt người (04 công chức tư pháp, 13 công dân) 

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

13.396 việc hộ tịch (cấp huyện thực hiện 145 việc; cấp xã thực hiện 13.251 

việc). 

2.6. Công tác lý lịch tư pháp 

- Tiếp nhận 175 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã cấp phiếu lý 

lịch tư pháp cho 118 trường hợp đúng và trước hạn, còn 57 trường hợp mới tiếp 

nhận đang trong quá trình giải quyết. Tiếp nhận 1.118 thông tin lý lịch tư pháp, 

đã xử lý 641/1.118 thông tin. 

2.7. Công tác bồi thường nhà nước; giám định tư pháp; thừa phát lại  

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 (Tờ trình số 121/TTr-STP 

ngày 29/12/2021). Ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra công tác bồi thường nhà 

nước năm 2021. 

- Tiếp nhận và giải quyết 02 thủ tục hành chính về thừa phát lại15 

2.8. Công tác công chứng, chứng thực 

- Tiếp nhận và giải quyết 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng16;  

Cập nhật 16 thông tin ngăn chặn, giải tỏa, thông tin khác lên hệ thống phần mềm 

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

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 631 việc, thu phí công 

chứng 231.370.000 đồng, thu thù lao công chứng 67.700.000 đồng. Toàn tỉnh 

thực hiện 47.007 việc chứng thực, thu phí 432.954.000 đồng17. 

2.8. Công tác đấu giá tài sản 

                                        
15 Thông báo số 02/TB-STP; 03/TB-STP ngày 13/01/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo tập sự hành nghề thừa phát 

lại. 
16 Thông báo 40/TB-STP ngày 16/12/2021 về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết 

quả tập sự hành nghề công chứng (ông Trần Văn Lý) 
17 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 chứng thực 1.943 việc, thu phí 16.174.000 đồng; Phòng Tư pháp huyện, thành phố thực 

hiện chứng thực 654 việc, thu phí 3.983.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện chứng thực 44.410 việc, thu phí 412.797.000 đồng 
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 - Trình UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5191/UBND-NC ngày 

29/12/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu 

giá tài sản. 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 84 cuộc đấu giá tài sản, tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 129.006.535.429 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

29.261.516.899 đồng; thu thù lao đấu giá 338.157.021 đồng, nộp ngân sách nhà 

nước 33.816.000 đồng. 

2.9. Công tác trợ giúp pháp lý 

Ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 07/01/2022 phê duyệt Kế hoạch 

công tác năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Tổ chức Hội nghị 

triển khai công tác năm 2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng tỉnh. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn 

thành trợ giúp pháp lý cho 18 người (gồm: tư vấn pháp luật cho 01 người; tham 

gia tố tụng cho 17 người). 

2.10. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương m ại , trọng tài 

thương mại 

Thực hiện 01 thủ tục về lĩnh vực Luật sư18; Biên soạn 02 tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về hòa giải thương mại và trọng tài thương mại19 cho 302 lượt 

cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. 

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

- Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-STP ngày 

31/12/2021); Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng Sở Tư pháp năm 2022 (Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 11/12/2021); Kế 

hoạch chuyển đổi số năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 14/01/2021); lập danh sách đối tượng 

điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2021.  

- Trong kỳ báo cáo Sở Tư pháp đã tiếp nhận 179 hồ sơ yêu cầu giải quyết 

thủ tục hành chính, đã giải quyết trước và đúng hạn 120 hồ sơ, còn 59 hồ sơ 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 

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022; Hội nghị công 

chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2022. 

                                        
18 Thông báo số 44/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư 

Phùng Thanh Văn 
19 Gồm: Đề cương giới thiệu Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hoà giải thương mại; Tài 

liệu hỏi đáp quy định chung về Luật trọng tài thương mại năm 2010. 
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- Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; tập thể lãnh đạo, 

quản lý; công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2021, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

- Hoàn thành tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020; 

thực hiện thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 

theo quy định. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự 

đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

- Ban hành Quyết định giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

(Quyết định số 289/QĐ-STP ngày 31/12/2021); Quyết định giao biên chế công 

chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

(Quyết định số 290/QĐ-STP ngày 05/01/2022); 08 Quyết định về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

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

chức, viên chức năm 2021 (Báo cáo số 03/BC-STP ngày 04/01/2022); báo cáo 

kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào 

tạo năm 2022 (Văn bản số 1421/STP-VP ngày 20/12/2021); rà soát, lập danh 

sách lãnh đạo Sở Tư pháp đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác (Văn bản số 

1468/STP-VP ngày 31/12/2021). 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 

01 công chức; trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chỉ tiêu nâng lương trước thời 

hạn năm 2021; quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 01 công chức. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Ban hành 04 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua; tặng thưởng Giấy khen của 

Giám đốc Sở cho 123 lượt tập thể, cá nhân (gồm 23 lượt tập thể, 100 lượt cá 

nhân) có thành tích trong công tác tư pháp năm 2021. 

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

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

Ban hành Quyết định số 272/QĐ-STP ngày 22/12/2021 về việc ban hành 

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và 04 văn bản, báo cáo 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng20. Hoàn thành 02 cuộc thanh tra. Tiếp nhận và giải quyết 01 đơn tố cáo 

(trong quá trình xác minh công dân đã rút toàn bộ nội dung tố cáo). 

                                        
20 Gồm: Báo cáo số 359/BC-STP  ngày 23/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-

CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW; Văn bản số 1466/STP-TTr ngày 30/12/2021 về việc báo cáo việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đoàn giám sát; Văn bản số 1386/STP-TTr  ngày 14/12/2021 về việc tổ 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2022 

1. Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình công tác tư pháp năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các Chương trình, Kế hoạch công tác chuyên đề 

thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2022. 

2. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch công tác thuộc 

lĩnh vực tư pháp năm 2022. 

3. 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; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (T/hợp); 
- 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. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 

                                                                                                                          
chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; Quyết định số 268/QĐ-STP ngày 17/12/2021 phê duyệt danh sách người có nghĩa 

vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
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