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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện  
Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình 

 kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; 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; Văn bản số 

1292/SKH-THKHQH ngày 15/7/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo 

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

hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022; Văn bản số 1294/SKH-THKHQH ngày 

15/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sở 

Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 

tháng năm 2022, như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022 (từ ngày 16/6/2022 đến 

ngày 15/7/2022) 

- Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh 09 dự thảo văn bản về lĩnh 

vực tư pháp; ban hành theo thẩm quyền 241 văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện công tác tư pháp; hoàn thành đúng và trước hạn 10/10 nhiệm vụ do UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hoàn thành thẩm định 03 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với 29 dự thảo văn bản; tham mưu UBND 

tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp, kiểm tra công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại tỉnh Tuyên 

Quang; Tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu 

hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối 

với 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 287 buổi tuyên 

truyền pháp luật cho 18.750 lượt người (giảm 209 buổi so với tháng 6); tuyên 

truyền qua truyền thanh cơ sở 1.956 buổi (tăng 12 buổi so với tháng 6); biên 

soạn, cung cấp 19.357 loại tài liệu tuyên truyền pháp luật (tăng 15.155 tài liệu 

so với tháng 06); đăng tải 596 tin, bài, ảnh, văn bản, thông tin, tài liệu tuyên 
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truyền pháp luật trên internet (giảm 251 tin, bài so với tháng 06). Trong đó, Sở 

Tư pháp đã trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu về cải cách thể chế”1; Biên soạn 04 tin, 02 Tờ gấp in 18.000 tờ cung 

cấp cho Nhân dân các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 20222; đăng tải, chia 

sẻ 185 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 Quang3, tiếp cận 1.114 người, thu hút 176 lượt 

tương tác, chia sẻ; Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 08 

chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên sóng phát thanh. 

Các Tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận, hòa giải 286 vụ việc, trong đó hoà 

giải thành 240/286 vụ việc, đạt 83,92% (giảm 0,26% so với tháng 06).  

- Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 02 vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 4 (giảm 04 vụ việc so với tháng 06); Báo cáo tình 

hình thi hành Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành5; Ban hành 05 

văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con 

nuôi6; Hướng dẫn, trả lời nghiệp vụ cho 18 lượt công dân. UBND cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 8.704 việc hộ tịch (giảm 

1.157 việc so với tháng 06), đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 02 trường 

hợp. 

- Trình Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 trường hợp7;- 

Ban hành Văn bản cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh  

của tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư8; giải quyết 02 thủ tục đề nghị thay đổi 

nội dung đang ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư9. Các tổ chức thực 

hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 37 người (giảm 100 

người so với tháng 06). Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 

và cấp lại thẻ giám định viên tư pháp10 và cấp thẻ giám định viên tư pháp cho 05 

                                        
1 Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 05/7/2022. 
2  Gồm: Tờ gấp: Quy trình đăng ký trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 in 9.000 bản; Tờ gấp: Bạn cần biết: Thủ 

tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án in 9.000 bản. 
3 Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật: 41 tin, bài ảnh, văn bản; Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp: 140 tin, bài, ảnh, văn bản; Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang: chia sẻ 04 thông tin. 
 4  (1) Văn bản số 725/STP-TTr ngày 16/6/2022 về việc báo cáo về hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị 

của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại Văn bản số 361/CCKL-TTPC; Văn bản số 735/STP-TTr ngày 17/6/2022 Về việc đề xuất, báo 

cáo UBND tỉnh đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị của Công an huyện Sơn Dương (Bùi Mạnh Hùng, Bùi 
Bằng Phấn; Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn Ngọc) 

5 Báo cáo số 165/BC-STP ngày 17/6/2022 
6 gồm: (01) Văn bản số 802/STP-BT&HCTP ngày 08/7/2022 gửi UBND các huyện, thành phố tổng kết 06 năm triển 

khai thi hành Luật Hộ tịch; (02) Văn bản số 796/STP-BT&HCTP ngày 07/7/2022 Về việc cung cấp thông tin, số liệu di cư 

quốc tế; (3) Văn bản số 794/STP-BT&HCTP ngày 06/7/2022 gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường rà soát, 
đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi; (4) Văn bản số 753/STP-BT&HCTP ngày 24/6/2022 Về việc bàn giao tài 

khoản đăng ký quản lý hộ tịch; (5) Văn bản số 719/STP-BT&HCTP ngày 17/6/2022 V/v xác minh nhân khẩu đặc biệt. 
7 Văn bản số 754/TTr-STP ngày 24/6/2022 
8 Số 754/ STP-TTr ngày 24/6/2022. 
9 Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 18/6/2022 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Minh Phúc; 

Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 29/6/2022 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Ngọc Khanh. 
10 Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 23/6/2022 
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trường hợp; Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đối với 

03 trường hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường11. 

- Soạn thảo, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án tăng cường quản lý 

nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang12; Cập 

nhật 15 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; Phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh tổ chức 07 Hội nghị tập huấn công tác chứng thực bản sao 

điện tử tại 07 UBND các huyện, thành phố. Phòng Công chứng số 1 thực hiện 

công chứng 572 việc (giảm 12 việc so với tháng 06), thu phí công chứng 

252.467.000 đồng, thu thù lao công chứng 54.700.000 đồng; toàn tỉnh thực hiện 

chứng thực 77.834 việc, thu 55.914.000 đồng (giảm 5.613 việc, 53.267.000 đồng 

phí so với tháng 06).  

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 39 cuộc đấu giá tài sản (giảm 

18 cuộc so với tháng 6), tổng giá trị tài sản đấu giá thành 14.477.880.456 đồng, 

tăng so với giá khởi điểm 1.633.053.856 đồng, thu thù lao đấu giá 213.903.812 

đồng, nộp ngân sách nhà nước 21.390.381 đồng.  

 - 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;   

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Tư pháp. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 826 hồ sơ yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính13 (trong đó tiếp nhận trực tuyến 492 hồ sơ, đạt 

59,56%; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 69 hồ sơ, đạt 8,35%); giải 

quyết trước, đúng hạn 712 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (trong đó 

có 273 hồ sơ trả qua bưu chính công ích, đạt 38,34%). Tiếp nhận và xử lý 

236/751 thông tin lý lịch tư pháp đạt 31,42%.  

(Có Biểu số liệu chi tiết kèm theo) 

                                        
11 Văn bản số 803/STP-BT&HCTP ngày 08/7/2022 
12 Văn bản số 798/STP-BT&HCTP ngày 08/7/2022 
13 Gồm: 02 hồ sơ lĩnh vực luật sư; 823 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp; 01 hồ sơ lĩnh vực công chứng. 
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 07 THÁNG NĂM 2022 (số liệu từ ngày 

16/12/2021 đến 15/7/2022) 

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 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 47 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 1.564 văn bản 

chỉ đạo, triển khai công tác tư pháp; hoàn thành đúng và trước hạn 106/106 

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 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 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 202214; 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 tỉnh15; 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 06 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 HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực tư pháp16. Kiểm tra 41 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; hoàn thành thẩm định 79 dự thảo văn bản 

                                        
14 Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 
15 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; 
16 (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  Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 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) Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 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) Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của 

UBND tỉnh  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. 
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quy phạm pháp luật17; tham gia ý kiến 206 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.  

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 hợp18. 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. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 202219; Báo cáo tình hình thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật20; 

tham mưu UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp, kiểm tra 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật tại tỉnh Tuyên Quang.  

Ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 202221; Văn bản hướng dẫn thực hiện 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022; Lập Danh 

mục 05 Quyết định quy phạm pháp luật trong 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2022 do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành; gửi Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Trung ương và 

địa phương ban hành cho 38 cơ quan, đơn vị; đồng thời, hướng dẫn UBND cấp 

huyện rà soát, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong 03 lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 do HĐND, UBND huyện, thành phố ban 

hành22. 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 

                                        
17 Trong đó: Sở Tư pháp thẩm định 54 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Tư pháp thẩm định 26 dự thảo 

Quyết định. 
18 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  
19 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 
20 Tờ trình số 43/TTr-STP ngày 25/6/2022 
21 Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 28/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp 
22 Văn bản số 731/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/6/2022 
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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; Báo cáo kết quả 

thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng 

xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 06 tháng đầu năm 2022. 

2.3. 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 08 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 202223. Ban hành Kế hoạch 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 Quang24 và 06 văn bản 

tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật25; 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” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về 

biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 

Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 1.723 buổi tuyên 

truyền pháp luật cho 129.513 lượt người; tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở 

14.304 buổi; biên soạn, cung cấp 98.593 bộ tài liệu, đăng tải 3.299 tin, bài, ảnh, 

văn bản trên internet. Trong đó, Sở Tư pháp đã biên soạn, cấp phát 92.559 bộ tài 

liệu, đăng tải, chia sẻ 1.316 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 32 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" 

trên sóng phát thanh. 

                                        
23 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 

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; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” ; Báo cáo 
số 01/BC-HĐPH ngày 27/6/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kết quả hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng 

cuối năm 2022 
24 Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 09/01/2022 của Sở Tư pháp 
25 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 
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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 202126. 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 1.668 vụ việc, trong đó hoà 

giải thành 1.390/1.668 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,33%. 

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

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước 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 22/12/2016;27 Quyết định ban 

hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 202528; Kế hoạch công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

202229; đồng thời ban hành kế hoạch và 09 văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai 

thực hiện. Tham gia ý kiến vào 21 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 cho 1.160 đại biểu. 

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

Xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang30 

Ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa sổ hộ tịch năm 202231 và 41 văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch; nuôi con nuôi; 

triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch đối với 29 xã trên địa bàn huyện Sơn 

Dương với tổng số dữ liệu phải số hóa; Tổng kết thi hành Luật Quốc tịch và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát người không có giấy tờ chứng minh về 

nhân thân, người không quốc tịch đang cư trú trên bàn tỉnh Tuyên Quang; chỉ 

đạo, hướng dẫn ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam 

đối với 04 trường hợp; Tổ chức Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đối 

với 02 trường hợp; Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho 58 lượt tổ chức và cá nhân. 

UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 65.899 

việc hộ tịch. UBND cấp xã thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 17 

trường hợp. 

                                        
26 Văn bản số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022 
27 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 
28 Quyết định 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 
29 Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh 
30 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
31 Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 30/3/2022 của Sở Tư pháp 
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2.6. Công tác lý lịch tư pháp 

Tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 3.165 trường hợp trước và đúng 

hạn; tiếp nhận và xử lý 3.269/4.720 thông tin, đạt 69,3%; kiểm kê, rà soát, sắp 

xếp trên 35.000 hồ sơ, tài liệu kho lý lịch tư pháp.  

2.7. 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. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện đối 

với 02 vụ việc đã thực hiện chi trả xong tiền bồi thường, đang thực hiện trách 

nhiệm hoàn trả theo quy định. 

2.8. 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 09 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công chứng, chứng thực 

trên địa bàn tỉnh32. Tiếp nhận và giải quyết 05 thủ tục hành chính về lĩnh vực 

công chứng. Cập nhật 92 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". 

Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tập huấn công tác chứng thực điện tử cho trên 

1.300 đại biểu/07 Hội nghị. 

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 3.831 việc, chức thực bản 

sao từ bản chính 16.261 việc thu phí 1.725.260.000 đồng/2.400.000.000 đồng 

chỉ tiêu kế hoạch năm, đạt 71,88% kế hoạch (trong đó thu phí công chứng 

1.616.785.000 đồng, thu phí chứng thực 108.475.000 đồng), thu thù lao công 

chứng 381.400.000 đồng. Toàn tỉnh thực hiện chứng thực 540.307 việc, thu phí 

4.068.646.000 đồng. 

                                        
32 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/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; Văn bản số 798/STP-BT&HCTP 

ngày 08/7/2022 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo số 194/BC-STP ngày 07/7/2022 kết quả sử dụng các Phần mềm quản lý thông tin đấu 
giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng; Công văn số 716STP-BT&HCTP ngày 15/6/2022 về việc 

thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư  



9 
 

2.9. Công tác đấu giá tài sản 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, trọng tâm là đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh33; Ban hành Văn bản 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 sản34 và 06 văn bản chỉ đạo, 

triển khai công tác đấu giá tài sản; đánh giá tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu 

giá tài sản trên địa bàn tỉnh và đánh giá, tổng kết công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022; 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 223 cuộc đấu giá tài sản, tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 264.251.168.005 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

51.114.428.777 đồng; thu thù lao đấu giá 1.532.489.347 đồng/720.000.000 đồng 

đạt 212,85% chỉ tiêu giao năm 2022, nộp ngân sách nhà nước 153.248.934  

đồng. 

2.10. Công tác trợ giúp pháp lý 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 202235. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp hoạt động của Hội đồng năm 202236. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng37 và 08 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 

402 người, gồm tư vấn pháp luật cho 234 người, tham gia tố tụng cho 168 

người. Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn thành trợ giúp 

pháp lý cho 359 người (chiếm 89,3%), gồm tư vấn pháp luật cho 234 người, 

tham gia tố tụng cho 125 người (chiếm 74,4%). 

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

thương mại 

Trình Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 trường hợp38; 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại 03 tổ chức hành nghề luật sư và 01 

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; ban hành Văn bản chỉ đạo về việc 

                                        
33 Văn bản số 1926/UBND-NC ngày 29/5/2022 
34 Văn bản số 178/STP-BT&HCTP ngày 21/02/2022 
35 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/02/2022 
36 Kế hoạch số 03/KH-HĐPHLN ngày 21/01/2022 
37 Quyết định số 90/QĐ-STP ngày 29/4/2022 
38 Văn bản số 754/TTr-STP ngày 24/6/2022 
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nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật 

sư39; cung cấp thông tin hành nghề luật sư đối với 04 trường hợp; tiếp nhận và 

giải quyết 04 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. 

2.12. Công tác giám định tư pháp 

Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với 09 

trường hợp (bổ nhiệm 08, miễn nhiệm 01), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên cho 05 trường hợp. Hiện nay trên địa bàn 

tỉnh có 73 người giám định tư pháp40, trong kỳ báo cáo, các tổ chức giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giám định 796 vụ việc  

2.13. Công tác thừa phát lại 

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

Thừa phát lại; 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. 

2.14. Công tác theo dõi Bộ chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp 

Ban hành 06 Kế hoạch và 01 văn bản tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp41. 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 202142; 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 Quang43. Tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng các 

                                        
39 Văn bản số 639/STP-TTr ngày 27/5/2022 
40 gồm 59 giám định viên tư pháp, 14 người giám định tư pháp theo vụ việc 
41  (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; (5) Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 23/6/2022 thực hiện Nghị 
quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tư pháp; (6) Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 

14/6/2022 ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 
42 Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022. 
43 Văn bản số 522/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2022. 
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hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó 

khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối 

với 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 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. 

2.15. Công tác pháp chế 

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. 

2.16. 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 và 64 văn bản, báo cáo về để triển khai thực hiện. Trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Tham gia 

ý kiến vào 14 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; 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. 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. 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 10.685 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. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 

đúng và trước hạn 3.176 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đạt 100% 
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(trong đó lý lịch tư pháp 3.165 hồ sơ; thừa phát lại 02 hồ sơ; luật sư 04 hồ sơ; 

công chứng 05 hồ sơ). Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp 

đạt 95,18%, là năm thứ 8 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan 

quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. 

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

thống kê, tổng hợp 

- Sở Tư pháp đã ban hành 06 kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, xây 

dựng ngành và tổ chức triển khai thực hiện; rà soát, ban hành Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện 

rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở Tư pháp giai 

đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031. Ban hành 26 Quyết định về công tác cán 

bộ và 28 văn bản, báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ. 

- Tổ chức thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021; tiếp nhận 13 hồ sơ tuyển dụng 

công chức năm 2021 vào Sở Tư pháp theo Thông báo của UBND tỉnh. 

- 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 07 công chức, viên chức 

đi đào tạo nâng cao trình độ44; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho 1.200 đại biểu. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 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; 

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; thực hiện đánh giá, sơ kết công tác thi đua khen thưởng của SKhu vực thi 

đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc trong 06 

tháng đầu năm 2022. Trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh đối với 05 sáng kiến.  

2.18. 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 265/QĐ-STP ngày 13/12/2021 về việc ban hành 

kế hoạch công tác thanh tra năm 2022, Quyết định số 272/QĐ-STP ngày 

                                        
44 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; 03 công 

chức, viên chức  tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 
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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, 05 Văn bản/Quyết định tiến hành 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 với các cơ quan, đơn vị giải quyết 18 vụ việc 

phản ánh, khiếu nại của người dân (không thuộc lĩnh vực công tác tư pháp). Tổ 

chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định đối với 21 

trường hợp; tiếp nhận và giải quyết 02 đơn thuộc thẩm quyền (01 đơn tố cáo, 01 

đơn đề nghị; đã giải quyết xong 01 đơn tố cáo, đang giải quyết 01 đơn đề nghị. 

3. Tình hình triển khai hực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng 

đầu năm 2022: Sở Tư pháp không được cấp vốn đầu tư công năm 2022. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 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. Tham mưu 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. Tổ chức tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Tiếp tục 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.  

5. 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 
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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 

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.  

6. 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.Gi. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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