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BÁO CÁO
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-BTP ngày 16/2/2022 của Bộ Tư pháp
ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022;
Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về ban
hành Kế hoạch thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương
năm 2022; Quyết định số 40/QĐ-KVTĐ ngày 23/2/2022 của Khu vực thi đua
Khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc về ban hành Kế
hoạch phát động phong trào thi đua của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp
các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022; Kế hoạch số 11/KH-KTĐNC
ngày 24/01/2022 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang về việc phát
động phong trào thi đua Khối Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Sở Tư
pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
PHONG TRÀO THI ĐUA
Sở Tư pháp đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác
thi đua, khen thưởng, trong đó có Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 28/01/2022
về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh
Tuyên Quang năm 2022; Quyết định số 67/QĐ-STP ngày 18/3/2022 về việc ban
hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 năm ngày thành
lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997
- 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước,
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2022 - 19/12/2022); Quyết định số
86/QĐ-STP ngày 20/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào
thi đua theo chuyên đề năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện.
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát
động thi đua năm 2022 và triển khai đăng ký thi đua, tổ chức lễ ký giao ước thi
đua năm 2022 giữa các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Tư pháp,
kết quả 100% Trưởng phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động
Sở Tư pháp đã đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
Thường xuyên quán triệt, phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật về
thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen

2

thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, trong
ngành thông qua các buổi giao ban đầu giờ làm việc hàng ngày, sao gửi tới từng
tài khoản công chức, viên chức, người lao động trên Hệ thống quản lý văn bản
và điều hành Sở Tư pháp đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở
Tư pháp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Phong trào thi đua "Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đoàn kết,
kỷcương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số
97/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình Công tác tư
pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và 32 dự thảo văn bản, ban hành
theo thẩm quyền Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 22/02/2022 về việc ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022 và 1.125 văn bản
chỉ đạo, triển khai công tác tư pháp (tăng 276 văn bản so với cùng kỳ năm
2021); hoàn thành đúng và trước hạn 83/83 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao (tăng 40 nhiệm vụ so với cùng kỳ năm 2021).
1.2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật
Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch 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; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và 02 văn bản chỉ
đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL trên địa bàn tỉnh1; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch công tác xây
dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và
28 văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện.
Lập 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh;
Soạn thảo, trình UBND tỉnh 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,
UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tư pháp 2 (tăng 01 văn bản so với cùng kỳ năm 2021).
1
Gồm: (1) Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 về Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 95/QĐ -UBND ngày
27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực
toàn bộ và một phần.
2
(1) Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về bãi bỏ 02 quyết định quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành (2) dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ
trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (3) dự
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
(4) dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
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Kiểm tra 40 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
tỉnh (tăng 25 đề nghị); hoàn thành thẩm định 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND, UBND tỉnh (tăng 31 dự thảo văn bản); tham gia ý kiến 150 dự
thảo văn bản (tăng 42 dự thảo ); tự kiểm tra 18 văn bản (tăng 10 văn bản ); kiểm
tra theo thẩm quyền 04 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp
huyện ban hành.
Rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND
ngày 27/01/2022 công bố Danh mục 51 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,
UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (20 Nghị quyết; 31 Quyết định) và 09
văn bản hết hiệu lực một phần (05 Nghị quyết; 04 Quyết định). Thực hiện rà soát
22 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh theo 02 chuyên đề, kiến
nghị xử lý 05 văn bản có nội dung không còn phù hợp 3. Biên tập, in 02 tập/340
cuốn “Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, U BND tỉnh Tuyên
Quang ban hành năm 2021” cung cấp cho các cơ quan, đơn vị.
1.3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm
2022; Ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 28/02/2022
ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh
Tuyên Quang năm 2022; Văn bản hướng dẫn thực hiện khảo sát tình hình thi
hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022; lập Danh mục các văn bản
QPPL thuộc lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành
năm 2022. Rà soát, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ
Tư pháp có nội dung liên quan đến công tác dân tộc, giai đoạn 2016 - 2021,
những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 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 2021. Báo cáo kết quả công
tác thi hành pháp luật về thẩm định an ninh, quốc phòng đối với các dự án phát
triển kinh tế - xã hội. Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật Dược.
1.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật;
hòa giải ở cơ sở
Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật tỉnh ban hành 06 văn bản4 chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3
Gồm: (1) rà soát 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về phí, lệ phí
thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, kiến nghị xử lý 05 văn bản (gồm: Sửa đổi, bổ sung 01 văn bản; thay thế 04 văn bản); (2)
rà soát 12 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp
thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID
4
Gồm: (1) Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND
tỉnh về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số
651/UBND-NC ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp
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biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ban hành 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 04 văn bản tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật5; Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.
Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 940 buổi tuyên truyền pháp
luật cho 65.092 lượt người; tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở 10.404 buổi;
biên soạn, cung cấp 75.034 bộ tài liệu, đăng tải 1.856 tin, bài, ảnh, văn bản trên
internet (giảm 1.869 buổi tuyên truyền pháp luật và 100.296 lượt người; tăng
2.422 buổi truyền thanh; tăng 68.778 bộ tài liệu tuyên truyền). Trong đó, Sở Tư
pháp đã biên soạn, cấp phát 74.385 bộ tài liệu, đăng tải, chia sẻ 955 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 Quang; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực
hiện 24 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên sóng phát thanh (tăng 74.317 bộ
tài liệu, 208 tin, bài, ảnh, văn bản so với cùng kỳ năm 2021).
Sở Tư pháp đã lập, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh
sách 135 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 03 xã, phường chưa
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20216. Thẩm định, đánh giá thực hiện Tiêu chí
18.5 - xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 09 xã.
Các Tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận, hòa giải thành 868/1.047 vụ việc
(tăng 244/302 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 82,90% (giảm 0,85%
so với cùng kỳ năm 2021).
1.5. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/02/2022
về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang năm 2022; đồng thời ban hành kế hoạch (Quyết định số 43/QĐSTP ngày 25/02/2022) và 09 văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tổ
chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trực tuyến đến
118 điểm cầu cho 1.160 đại biểu làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa

thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; (4) Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 ban hành Quy
chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; (5) Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 28/02/2022 về
hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; (6) Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 05/4/2022 về
dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; (7) Văn bản chỉ đạo
tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2022
5
Văn bản số 07/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/01/2022; Văn bản số 332/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày
25/3/2022; Văn bản số 297/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/3/2022; Văn bản số 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày
13/5/2022
6
Văn bản số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022
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bàn tỉnh. Thẩm định 10 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (tăng 07 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021).
1.6. Công tác hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi
Ban hành Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 30/3/2022 về việc thực hiện số
hóa sổ hộ tịch năm 2022 và 31 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
công tác hộ tịch, quốc tịch; nuôi con nuôi. Tổ chức Lễ giao nhận con nuôi có
yếu tố nước ngoài đối với 02 trường hợp; Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho 40
lượt tổ chức và cá nhân (tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021). UBND
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 47.336 việc hộ
tịch (tăng 10.207 việc so với cùng kỳ năm 2021), trong đó UBND cấp huyện
thực hiện 744 việc, UBND cấp xã thực hiện 45.592 việc. UBND cấp xã thực
hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 13 trường hợp (tăng 01 trường hợp
so với cùng kỳ năm 2021).
1.7. Công tác lý lịch tư pháp
Tiếp nhận 2.346 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (tăng 873 hồ sơ so
với cùng kỳ năm 2021), đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 2.290 trường hợp (tăng
830 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021), còn 56 trường hợp mới tiếp nhận
đang trong quá trình giải quyết; tiếp nhận và xử lý 2.727 thông tin lý lịch tư
pháp (giảm 566 thông tin so với cùng kỳ năm 2021).
1.8. Công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2022
thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm
2022; ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 22/02/2022 thực hiện công tác
trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2022. Tổ chức Hội nghị trực tuyến
tập huấn công tác bồi thường nhà nước cho 40 đại biểu đại diện các sở, ngành,
phòng Tư pháp các huyện thành phố.
1.9. Công tác công chứng, chứng thực
Trình UBND tỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chứng
thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 05/TTr-STP ngày
19/01/2022); Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày
25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 75/BC-STP ngày 14/4/2022); Ban hành theo
thẩm quyền 06 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công chứng, chứng
thực trên địa bàn tỉnh7. Tiếp nhận và giải quyết 04 thủ tục hành chính về lĩnh
Gồm: Văn bản số 101/STP-BT&HCTP ngày 28/01/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh,
chuyển nhượng bất động sản; Văn bản số 184/STP-BT&HCTP ngày 23/02/2022 về việc chấn chỉnh việc cập nhật thông tin
hợp đồng, giao dịch đã thực hiện chứng thực vào Cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 393/STPBT&HCTP ngày 13/4/2022 về việc chấn chỉnh thực hiện tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu công chứng; Văn bản số
516/STP-BT&HCTP ngày 06/5/2022 về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); Văn bản
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vực công chứng. Cập nhật 77 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 2.675 việc, thu phí công
chứng 1.090.218.000 đồng, thu thù lao công chứng 274.450.000 đồng (giảm 240
việc; tăng 51.033.000 đồng phí và 14.000.000 đồng thù lao công chứng) . Toàn
tỉnh thực hiện chứng thực 379.026 việc, thu phí 2.903.551.000 đồng (tăng
109.052 việc và 527.455.000 đồng phí so với cùng kỳ năm 2021).
1.10. Công tác đấu giá tài sản
Ban hành Văn bản số 178/STP-BT&HCTP ngày 21/02/2022 hướng dẫn các
cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày
08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và 06
văn bản chỉ đạo, triển khai công tác đấu giá tài sản; cung cấp thông tin đăng ký
hành nghề đấu giá đối với 02 trường hợp.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 127 cuộc đấu giá tài sản, tổng
giá trị tài sản đấu giá thành 153.088.385.149 đồng, tăng so với giá khởi điểm
14.001.466.899 đồng; thu thù lao đấu giá 953.151.930 đồng, nộp ngân sách nhà
nước 95.315.192 đồng (tăng so với giá khởi điểm 10.460.081.899 đồng; thu thù
lao đấu giá tăng 344.007.656 đồng, nộp ngân sách nhà nước tăng 34.400.765
đồng so với cùng kỳ năm 2021).
1.11. Công tác trợ giúp pháp lý
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/02/2022
về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người
khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022. Hội đồng phối hợp liên ngành về
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KHHĐPHLN ngày 21/01/2022 về kế hoạch phối hợp hoạt động của Hội đồng năm
2022. Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Trung tâm Trợ
giúp pháp lý nhà nước; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25
năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính
sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022); Kế hoạch đánh
giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và 07 văn bản
triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho
228 người, gồm tư vấn pháp luật cho 116 người, tham gia tố tụng cho 112 người
(tăng 81 người, trong đó tư vấn pháp luật tăng 51 người, tham gia tố tụng tăng
34 người). Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn thành trợ
giúp pháp lý cho 189 người, gồm tư vấn pháp luật cho 116 người, tham gia tố
số 467/STP-BT&HCTP ngày ngày 25/4/2022 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; Văn
bản số 543/STP-BT&HCTP ngày 11/5/2022 về việc phối hợp thực hiện công tác điều tra
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tụng cho 73 người (tăng 55 người, trong đó tư vấn pháp luật tăng 51 người,
tham gia tố tụng tăng 04 người).
1.12. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương m ại, trọng tài
thương mại
Ban hành Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 08/05/2022 về kiểm tra tổ chức
hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật năm 2022; Rà soát, ban hành Văn bản
thông báo địa chỉ và cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh
của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải
quyết 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực luật sư; biên soạn 02 tài liệu tuyên
truyền pháp luật về hòa giải thương mại và trọng tài thương mại cung cấp 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.
1.13. Công tác giám định tư pháp; thừa phát lại
- Tổ chức tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày
23/12/2014 về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông
thôn (Báo cáo số 72/BC-STP ngày 12/4/2022); Ban hành Văn bản số 493/STPBT&HCTP ngày 28/4/2022 gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị rà soát đội ngũ giám
định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận và giải quyết 04 thủ tục hành chính về thừa phát lại; Cung cấp
thông tin hành nghề Thừa phát lại đối với 06 trường hợp.
1.14. Công tác theo dõi Bộ chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp; pháp chế
- Ban hành 04 Kế hoạch và 01 văn bản tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp 8. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết
quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 20219. Biên soạn 02 cuốn tài liệu tuyên truyền
pháp luật, in 1.000 bản cung cấp cho doanh nghiệp năm 2022. Phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 02 chuyên mục Hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp.

(1) 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; (2) Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 11/02/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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 2022 và 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 2025; (3) Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 21/01/2022 triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; (4) Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 14/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày
25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (5)
Văn bản số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022.
9
Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022.
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- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/01/2022
về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Ban hành theo thẩm quyền
Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực
hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2022 và tổ chức triển khai thực
hiện.
1.15. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp
Sở Tư pháp đã ban hành 11 Kế hoạch về công tác cải cách hành chính,
kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
trong lĩnh vực tư pháp 10 và tổ chức triển khai thực hiện; tham gia ý kiến vào dự
thảo Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hoạt động tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang của Sở Tư pháp. Tham gia ý
kiến vào 13 dự thảo văn bản liên quan đến công tác chuyển đổi số và triển khai
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; Thực hiện rà soát khối lượng,
xây dựng dự toán và báo cáo nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục
hành chính của Sở Tư pháp (Văn bản số 151/STP-VP ngày 14/02/2022); Đề nghị
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, VNPT Tuyên Quang phối hợp triển khai
thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sử dụng xác thực,
chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lĩnh vực tư pháp (Văn
bản số 226/STP-VP ngày 04/3/2022); Thực hiện rà soát, đánh giá việc đảm bảo
các trang thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trong
lĩnh vực tư pháp tại cấp huyện, cấp xã báo cáo UBND tỉnh; Ban hành Văn bản
số 313/STP-VP ngày 23/3/2022 chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát,
đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022 đối với
54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực tư pháp (Văn bản số
10
Gồm: (1) Quyết định số 286/QĐ-STP ngày 31/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022; (2) Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 11/12/2021 về phát triển chính quyền số và
bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022; (3) Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 25/01/2022 về việc ban hành Kế
hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022; (4) Quyết định số 19/QĐSTP ngày 25/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
năm 2022; (5) Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
của Sở Tư pháp năm 2022; (6) Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác
kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2022; (7) Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế
hoạch tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2022; (8) Kế hoạch số 05/KH -STP ngày
14/01/2022 về chuyển đối số năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; (9) Quyết định số 57/QĐ STP ngày 07/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở
Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022; (10) Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 07/3/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định
số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp; (11) Kế hoạch
số 34/KH-STP ngày 11/05/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

9

492/STP-VP ngày 28/04/2022); Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 đối với 04 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư
pháp theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg
(gồm các thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp phiếu
lý lịch tư pháp). Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 10.319
hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với 04 dịch vụ công thiết yếu
thuộc lĩnh vực tư pháp, trong đó có 1.949 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt
18,89%; Đã giải quyết đúng và trước hạn 10.082 hồ sơ, trong đó có 1.715 hồ sơ
được tiếp nhận trực tuyến, đạt 17,01%.
Tiếp tục duy trì ứng dụng có hiệu quả 15 phần mềm trong quản lý, chỉ đạo
điều hành công việc và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp. 100% văn
bản đến và đi (trừ văn bản, tài liệu mật) được xử lý, ký số trên phần mềm Quản
lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp và qua môi trường mạng, đã trao đổi 6.688
lượt văn bản, tài liệu điện tử với các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục duy trì hoạt động
có hiệu quả các trang mạng xã hội để trao đổi công việc của Sở/Ngành Tư pháp
từ tỉnh đến cấp xã, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc ngay khi có phản ánh.
Sở Tư pháp đã tiếp nhận 2.353 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính,
đã giải quyết trước và đúng hạn 2.297 hồ sơ, còn 56 hồ sơ mới tiếp nhận đang
trong thời gian giải quyết.
1.16. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; công tác thi đua khen thưởng;
thống kê, tổng hợp
- Quyết định tuyển dụng 01 viên chức. 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 (Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021) và
tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Ban hành Kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm
điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-STP
ngày 09/02/2022). Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 21/3/2022 về số lượng người
làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023;
Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 15/3/2022 về việc giao việc đột phá, đổi mới
cho Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp năm
2022 và giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 22/03/2022 về
việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên
Quang; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (Báo cáo số
62/BC-STP ngày 23/3/2022); Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU
ngày 20/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp làm việc
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của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trịxã hội (Báo cáo số 93/BC-STP ngày 23/4/2022).v.v..
- Ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 25/01/2022 về việc đào tạo, bồi
dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2022; cử 06 công chức, viên chức
đi đào tạo nâng cao trình độ 11; đăng ký nhu cầu đào tạo đối với 02 công chức 12
- Thực hiện chế độ, chính sách về lương và các chế độ, chính sách khác cho
14 lượt công chức, viên chức.
- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh
Tuyên Quang năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-STP ngày
28/01/2022); Kế hoạch hoạt động của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp
các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022 (Kế hoạch số 10/KH-STP ngày
11/02/2022); Quyết định số 40/QĐ-KVTĐ ngày 23/02/2022 về việc ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư
pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022; tổ chức ký kết giao ước
thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi
phía Bắc năm 2022; ban hành Quyết định số 67/QĐ-STP ngày 18/3/2022 về
việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 năm
ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách
(06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022).
- Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 (Báo cáo số
97/BC-STP ngày 29/4/2022). Trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận sáng
kiến cấp tỉnh đối với 05 sáng kiến. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 đối với tập
thể Sở Tư pháp.
1.17. 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 ban hành Kế hoạch
công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và 12 văn bản triển khai công tác
thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng
phí. Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Chi
cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang. Phối hợp giải quyết 13 vụ việc
phản ánh, khiếu nại của người dân (không thuộc lĩnh vực quản lý của Sở/Ngành
tư pháp). Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định;
Gồm: 01 công chức tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K01-2022; 01 công chức và 01 viên chức
tham gia Lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị; 01 viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 02 công chức
tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
12
Gồm: rà soát, cử 01 cán bộ, đảng viên tham gia dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2021; đăng ký bổ
sung 01 công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2022.
11
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tiếp nhận và giải quyết 01 đơn tố cáo (trong quá trình giải quyết công dân đã xin
rút toàn bộ nội dung đơn).
2. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1574/QĐ-BTP
ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức
thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;
Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ
chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên
Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Quyết định số
131/QĐ-STP ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực
hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành
Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Tổ chức sơ
kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (Báo cáo số 62/BC-STP ngày
23/3/2022), sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức,
viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2015 (Báo cáo
số 97/BC-STP ngày 29/4/2022). Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư
pháp đã nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tích cực thi đua
xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, qua đó
đã tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh,
sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ,
công vụ, góp phần xây dựng Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
3. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; ban hành Kế hoạch khắc
phục, sửa chữa khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm
2020; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã
xây dựng Kế hoạch hành động và Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm,
hạn chế và cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,
không suy thoái, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực,
chủ động thực hiện nghiêm chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. Trong
kỳ báo cáo, đã có 03 cá nhân được tặng giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp, 01
cá nhân được tặng giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh về thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
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4. Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Doanh nghiệp
Việt Nam hội nhập và phát triển". Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã
ban hành 04 Kế hoạch và 01 văn bản tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp 13. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả
thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang năm 202114. Biên soạn 02 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp
luật, in 1.000 bản cung cấp cho doanh nghiệp năm 2022. Phối hợp với Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 02 chuyên mục Hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp.
5. Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng
nông thôn mới”
Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Tuyên Quang chung sức góp phần xây
dựng nông thôn mới” đã được Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang triển khai sâu rộng
tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, gắn với các phong trào thi
đua hàng năm do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Nội dung thực
hiện phong trào thi đua chủ yếu thông qua việc lồng ghép tổ chức triển khai các
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tại các xã xây dựng
nông thôn mới của tỉnh; phân công các Phòng, đơn vị, trung tâm thuộc Sở phụ
trách địa bàn nông thôn mới theo từng huyện. Kết quả công tác trên các lĩnh vực
đều đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thể chế hóa kịp
thời, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có
liên quan đến xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi
hành pháp luật của nhân dân ở vùng nông thôn.
Sở Tư pháp đã lập, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh
sách 135 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 03 xã, phường chưa
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202115. Thẩm định, đánh giá thực hiện Tiêu chí
18.5 - xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 09 xã .
Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, Sở Tư pháp cho 02 cụ
100 tuổi (tổng giá trị quà của Sở Tư pháp là 1.000.000 đồng); Ủng hộ nhân dân
13
(1) 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; (2) Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 11/02/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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 2022 và 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 2025; (3) Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 21/01/2022 triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; (4) Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 14/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày
25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (5)
Văn bản số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022.
14
Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022.
15
Văn bản số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022

13

thôn Khe Đảng, xã Tứ Quân, huyện Yên Sơn xây dựng công trình vệ trình Nhà
văn hóa thôn với tổng số tiền 6.000.000 đồng và 29 công lao động; Tặng 05 suất
quà cho 05 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thôn Khe Đảng, xã Tứ Quân,
huyện Yên Sơn với tổng giá trị 2.500.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 13
đồng chí công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã nghỉ hưu nhân
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng giá trị 8.500.000 đồng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2022 của ngành Tư pháp tỉnh Tuyên
Quang đã được triển khai sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao
động, trong đó tập trung thi đua hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công
tác đã đề ra , đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Ngành Tư
pháp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động
khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên
hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2022 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và
Chương trình công tác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 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; tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng và đảm bảo tiến độ thẩm định văn bản. 100% văn bản 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 được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ
sở được duy trì, nâng cao, tỷ lệ hòa giải thành tăng, 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 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. 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.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI
NĂM 2022
Trong 6 tháng cuối năm 2022, toàn ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tích
cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng
các nhiệm vụ trọng tâm sau:
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1. Tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do
Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư
pháp, tỉnh phát động. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức
trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sức sáng tạo, nỗ
lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây
dựng phương châm hành động phù hợp trong từng cơ quan, đơn vị, bám sát các
nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để
phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể
được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong
trào thi đua theo chuyên đề gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện,
hiệu quả các phong trào thi đua và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề
khác do Chính phủ, Bộ, ngành, tỉnh phát động, thúc đẩy thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao.
2. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp
thời, công khai, minh bạch; khen thưởng phải thực sự có tác dụng giáo dục, nêu
gương; tăng cường chất lượng hoạt động chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng
Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người
đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu xuất sắc, đột xuất, cá nhân là công chức, viên chức chuyên
môn, nghiệp vụ và người lao động trực tiếp.
3. Tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay,
sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác, quan tâm phát hiện các nhân tố mới thực
sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua, qua đó lựa chọn, bình xét, đề nghị
cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương kịp thời. Tích cực phối hợp với cơ
quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành quả
đạt được của phong trào thi đua, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt,
điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi với
nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

- Vụ Thi đua khen thưởng, BTP (B/cáo);
- Phó Trưởng Khu vực thi đua khối
cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB;
- TT. Thi đua khối Nội chính tỉnh
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố;
- Webside STP;
- Lưu: VT, VP.
NTHThảo

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược
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