UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 174/BC-STP

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả công tác tư pháp quý II,
phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2022
Thực hiện Văn bản số 1058-CV/BNCTU ngày 06/06/2022 của Ban Nội
chính Tỉnh ủy về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giao ban khối nội chính quý II
năm 2022 về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giao ban khối nội chính quý II năm
2022; Văn bản số 1051/UBND-TH ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc báo
cáo phục vụ giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND
tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm
2022, Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp quý II, phương hướng,
nhiệm vụ công tác quý III năm 2022, như sau:
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỈNH GIAO

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ công tác tư pháp đã được phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐUBND ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình Công tác tư pháp trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tham
mưu, trình UBND tỉnh 18 dự thảo văn bản; ban hành theo thẩm quyền 606 văn
bản chỉ đạo, triển khai công tác tư pháp; hoàn thành đúng và trước hạn 48/48
nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật
Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày
19/5/2022 về 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”; ban hành theo thẩm quyền 18 văn bản triển
khai, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Soạn thảo, trình UBND tỉnh 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của
HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tư pháp 1. Kiểm tra 06 đề nghị xây dựng văn
(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
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bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; hoàn thành thẩm định 37 dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến 104 dự thảo văn bản; tự kiểm
tra 18 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 04 văn bản quy phạm pháp luật do
HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Thực hiện 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. Biên tập, in 02 tập/340 cuốn “Tập hợp các văn bản
quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2021”
cung cấp cho các cơ quan, đơn vị.
2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành 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.
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.
3. 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 02 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ
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 20222. Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan,
đơn vị cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; 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”.
Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 883 buổi tuyên truyền
pháp luật cho 71.564 lượt người; tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở 5.978
buổi; biên soạn, cung cấp 55.518 bộ tài liệu, đăng tải 1.525 tin, bài, ảnh, văn bản
trên internet. Trong đó, Sở Tư pháp đã biên soạn, cấp phát 51.018 bộ tài liệu,
đăng tải, chia sẻ 486 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 16 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên

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
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.
2
Gồm: (1) 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; (2) 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
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sóng phát thanh; Thẩm định, đánh giá thực hiện Tiêu chí 18.5 - xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật đối với 03 xã.
Các Tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận, hòa giải 856 vụ việc, trong đó hoà
giải thành 710/856 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,94%.
4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
Ban hành theo thẩm quyền 05 văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực
hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham gia 14
lượt hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong công tác xử lý vi
phạm hành chính năm 2022 với tổng số 118 điểm cầu đến 06 huyện và 111 xã,
thị trấn trên địa bàn tỉnh cho 1.160 đại biểu.
5. Công tác hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi
Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu,
chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ban hành 19 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 12 lượt tổ chức và cá nhân. UBND cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 28.388 việc hộ tịch.
UBND cấp xã thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 10 trường hợp.
6. Công tác lý lịch tư pháp
Tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 1.934 trường hợp trước và đúng
hạn; tiếp nhận và xử lý 1.861/2.784 thông tin lý lịch tư pháp, đạt 77%.
7. Công tác công chứng, chứng thực
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 04 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công chứng, chứng thực
trên địa bàn tỉnh3. Tiếp nhận và giải quyết 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực
công chứng. Cập nhật 43 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 1.799 việc, thu phí công
chứng 777.523.000 đồng, thu thù lao công chứng 174.850.000 đồng. Toàn tỉnh
thực hiện chứng thực 250.763 việc, thu phí 1.812.007.000 đồng.

3
Gồm: Văn bản số 393/STP-BT&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 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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8. Công tác đấu giá tài sản
Trình UBND tỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Tờ
trình số 35/TTr-STP ngày 24/5/2022); Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật
Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh
theo quy định (Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 26/5/2022); Rà soát, báo cáo đánh
giá tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 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 70 cuộc đấu giá tài sản, tổng
giá trị tài sản đấu giá thành 109.082.128.553 đồng, tăng so với giá khởi điểm
35.479.908.022 đồng; thu thù lao đấu giá 477.755.605 đồng, nộp ngân sách nhà
nước 47.775.560 đồng.
9. Công tác trợ giúp pháp lý
Ban hành Quyết định số 90/QĐ-STP ngày 29/4/2022 về việc ban hành Kế
hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và
04 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 293 người, gồm tư
vấn pháp luật cho 151 người, tham gia tố tụng cho 142 người. Trong đó, Trung
tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 234 người,
gồm tư vấn pháp luật cho 151 người, tham gia tố tụng cho 83 người.
10. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương mại, 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 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực luật sư.
11. Công tác bồi thường nhà nước; giám định tư pháp; thừa phát lại
- 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.
- 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. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm
giám định viên tư pháp đối với 09 trường hợp (bổ nhiệm 08, miễn nhiệm 01).
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- Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Thừa phát lại; Cung cấp thông tin hành nghề Thừa phát lại đối với 04 trường
hợp.
12. Công tác theo dõi Bộ chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp
Đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
(PCI) năm 2022, 2023 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang4.
Biên soạn 02 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, in 1.000 bản cung cấp cho
doanh nghiệp năm 2022, gồm: (1) Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (2) Chính sách hỗ trợ phát triển sản
xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 01 chuyên mục Hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp.
13. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp
Ban hành 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/KHBCĐ 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; 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, 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 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). Tiếp tục duy trì ứng dụng có hiệu quả 15 phần mềm trong quản lý, chỉ
4

Văn bản số 522/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2022.
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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
6.117 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. Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Sở Tư pháp đạt
95,15 điểm, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản
lý nhà nước thuộc UBND tỉnh 08 năm liên tục (từ 2014 đến 2021)
14. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; công tác thi đua khen thưởng;
thống kê, tổng hợp
- Hoàn thành 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 theo đúng
quy định.
- Ban hành 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
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..
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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, trong
kỳ báo cáo đã cử 03 công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ; đăng ký
nhu cầu đào tạo đối với 02 công chức5.
- Thực hiện chế độ lương cho 08 công chức, viên chức (trong đó nâng
lương trước thời hạn 04 người; nâng lương thường xuyên 02 người; bổ nhiệm
ngạch và xếp lương 02 người).
- 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
5
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.
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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).
15. 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 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. Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định; trong
kỳ báo cáo không phát sinh việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố
cáo.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2022

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh về công tác tư pháp, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra
tại Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 (ban
hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh).
2. Kịp thời thẩm định, tham gia ý kiến, tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm
quyền, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận và giải quyết kịp
thời các TTHC thuộc thẩm quyền; tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình HĐND,
UBND tỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, đề án
thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ
được giao.
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
pháp luật về cải cách thể chế”; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2022.
3. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan bổ trợ
tư pháp; tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn
pháp luật, công chứng, công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp nhằm kịp thời phát
hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác này để có giải pháp khắc phục.
4. Tiếp tục tập trung triển khai 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; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của
UBND tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đẩy mạnh
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ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành và hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm
quy trình xử lý văn bản tại cơ quan, đơn vị.
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./.
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.
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