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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP  

Số:        /BC-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày  18  tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020 

 

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Văn bản số 316/SKHĐT-TH ngày 

13/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình kinh tế xã 

hội quý I năm 2020, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện trong quý I/2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBND  

Căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu 

UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đến nay đơn vị đã 

hoàn thành 3/5 nhiệm vụ được giao theo Quyết định, cụ thể: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBND về công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác pháp chế năm 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc công 

bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2019. 

- Đối với nhiệm vụ tham mưu trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định danh 

mục Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch 

nước, Sở Tư pháp đã tiến hành nghiên cứu, rà soát các nội dung chính quyền địa 

phương được giao quy định chi tiết. Qua rà soát không phát sinh nội dung giao chính 

quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 

kỳ họp thứ 8. 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, 

ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ ngành liên 

quan; chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nâng cao tinh 

thần cảnh giác, quyết liệt, chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. 
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Đơn vị đã ban hành 02 văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn công chức, viên 

chức, người lao động đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh 

thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế. Trang bị đầy đủ 

nước sát khuẩn, rửa tay tại Hội trường và các phòng làm việc; tiến hành đo thân nhiệt 

và rửa tay sát khuẩn cho toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân 

khi đến cơ quan làm việc hoặc liên hệ công tác. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh tiến hành phun khử trùng phòng dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc (dự 

kiến thực hiện trong ngày 20/3/2020).  

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết; báo cáo 

kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của 

HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 

trên địa bàn tỉnh. 

Tiến hành thẩm định đối với 06 dự thảo văn bản QPPL; thẩm định đối với 02 đề 

nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 10 đề nghị xây 

dựng quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo văn bản QPPL; 

tham gia ý kiến đối với kết quả rà soát Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 

04/7/2011 của UBND tỉnh. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2020; báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh. 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính: Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 

bất cập của Luật Xử lý vi phạm hành chính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Báo 

cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh. Tham gia ý kiến xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại; tham gia ý kiến giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; tham gia ý kiến 05 vụ việc xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực lâm sản do Chi cục Kiểm lâm tỉnh gửi đến. 

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo kết 

quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số "thiết chế pháp lý" nâng cao năng 

lực cạnh tranh năm 2019 của tỉnh. Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt 
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động về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh với Sở Tài nguyên - Môi trường và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Ban 

hành văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 

2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật của tỉnh năm 2019; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Tủ 

sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban 

hành: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020; Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp năm 2020. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020; Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch xuất bản Bản tin Tư 

pháp Bắc Kạn năm 2020. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục 

pháp luật của tỉnh; đề nghị công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh. 

4. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 

năm 2019 chính thức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của 

nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 

2020. 

Tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn thành 

phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn. Hướng dẫn các huyện, thành 

phố thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi. 

Ban hành Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2020. 
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Phối hợp tổ chức Đại hội bất thường Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn nhằm 

điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động và thông qua nội quy hoạt động của Hội Công chứng 

viên tỉnh. Thông báo tập sự hành nghề công chứng cho 01 trường hợp; cấp thẻ công 

chứng viên và đăng ký hành nghề cho 01 trường hợp. 

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP); giải 

quyết hồ sơ nuôi con nuôi cấp tỉnh; quản lý hộ tịch, chứng thực. Kết quả: Cấp phiếu 

LLTP cho 355 trường hợp (trong đó cấp phiếu LLTP số 1 cho 169 trường hợp; phiếu 

LLTP số 2 cho 186 trường hợp); tiếp nhận, cập nhật thông tin LLTP, lập hồ sơ, cập 

nhật phần mềm LLTP.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi người nước ngoài cho 02 trường hợp. 

- Kết quả hoạt động của 03 phòng Công chứng thuộc Sở: Thực hiện công 

chứng 496 việc, thu 152.900.000 đ phí công chứng; chứng thực 3.540 việc, thu 

15.404.000 đ phí chứng thực; nộp ngân sách nhà nước: 84.152.000 đ. 

- Kết quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu 

giá thành 31 hợp đồng. Trong đó: Tổng giá khởi điểm: 6.270.000.000 đ; tổng giá bán: 

11.931.000.000 đ; tổng chênh lệch: 5.661.000.000 đ. 

- Kết quả hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Tiếp công dân tại trụ sở 

64 lượt người; hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 13 việc; tiếp nhận và 

thụ lý 54 vụ việc/54 người có đơn đề nghị trợ giúp pháp lý. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II  

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

Thẩm định, tham gia ý kiến các đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo văn bản 

theo quy định; tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.  

Cập nhật văn bản QPPL vào cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia theo quy định 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát công tác theo dõi thi hành 

pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm; xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác theo dõi 

thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính. 

Tổng hợp kết quả khảo sát về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 

2020 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng 

Tư pháp cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Ban hành Kế hoạch tổ chức 
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cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020; Kế hoạch thực hiện các Đề án phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. 

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế 

hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện. 

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

4. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo các quy định của 

Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Công chứng, Luật Đấu giá, Luật Luật sư, Luật Giám 

định tư pháp và các văn bản hướng dẫn. 

Thực hiện việc giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP và cập nhật thông tin LLTP, 

lập hồ sơ LLTP theo quy định. 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập thông tin về 

vụ việc tố tụng. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở; thụ lý hồ sơ trợ 

giúp pháp lý; Tổ chức triển khai hoạt động truyền thông về TGPL ở cơ sở. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương 

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu VT, VP. 
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