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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 

Căn cứ Công văn số 1889/BTP-VP ngày 26/5/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng báo cáo với 

những nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Triển khai văn bản của cấp trên 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 của Bộ Tư 

pháp, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác 

tư pháp năm 2020 và tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch. Trong 

tháng 12/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và 

triển khai công tác năm 2020, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Tư 

pháp cấp huyện xây dựng Kế hoạch công tác năm trình UBND cùng cấp phê 

duyệt.  

Cùng với Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp đã xây dựng 

các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, 

Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm công tác tư pháp năm 2020; Kế hoạch thực hiện chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 05 năm 2021-2025; 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 nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI); Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 

2020. 

2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 

14/4/2020 về kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2020. 
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Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 

272/KH-HĐPH ngày 22/5/2020 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác tư pháp 

tại UBND huyện Ba Bể và UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; kiểm tra hoạt 

động công chứng tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến văn bản QPPL 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1963/UBND-NCPC ngày 13/4/2020 về 

việc nâng cao chất lượng công tác văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định QPPL, 

tham mưu HĐND tỉnh ban hành 05 Nghị quyết. 

 Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 04 đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh và 12 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến đối với 12 đề nghị xây 

dựng Quyết định của UBND tỉnh, 09 dự thảo văn bản QPPL và 12 dự thảo văn 

bản khác không phải văn bản QPPL; đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ thẩm định đề 

nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBND ngày 27/12/2019 về 

công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và pháp chế năm 2020; Quyết định số 

127/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc 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; 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; 

Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản về lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn bản QPPL và 

công tác pháp chế năm 2020; Thông báo kết luận kiểm tra văn bản QPPL lĩnh 

vực nội vụ do UBND các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác 

Nặm và thành phố Bắc Kạn ban hành; tham gia ý kiến đối với kết quả rà soát 

Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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1.3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-NCPC ngày 10/4/2020 về 

việc cho ý kiến việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thông qua hình thức biên soạn 

tài liệu gửi qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, mail công vụ. 

1.4. Kết quả công tác văn bản QPPL cấp huyện, cấp xã: 

Các đơn vị cấp huyện đã ban hành 08 văn bản QPLL; cấp xã ban hành 07 

văn bản QPPL; Phòng Tư pháp tiến hành thẩm định 08 dự thảo văn bản QPPL. 

Các đơn vị đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 07 văn bản QPPL, qua kiểm 

tra không có văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền. 

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

2.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hiệu quả 

công tác PBGDPL của tỉnh năm 2019; hướng dẫn triển khai Tủ sách pháp luật 

theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch để triển khai các đề án PBGDPL gồm: 

Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luâṭ cho 

thanh, thiếu niên năm 2020; Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020; Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 

2021” năm 2020; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2020. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, 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; Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; ban hành văn bản phổ biến các luật 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8; tiếp tục thực hiện việc rà 

soát đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật; 

tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; hướng dẫn 
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thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020. 

Nhằm tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Tư pháp đã biên soạn và cấp phát cho nhân dân trên địa bàn tỉnh 10.000 

tờ gấp pháp luật về “Một số quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh”. 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL: Tổng số 1.209.644.000đ (cấp tỉnh 

542.666.000đ; cấp huyện 314.140.000đ; cấp xã 352.838.000đ). 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã 

thực hiện 1.836 cuộc PBGDPL với 111.339 lượt người tham dự, cấp phát 36.355 

tài liệu tuyên truyền miễn phí, tổ chức 19 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 10.739 

lượt người tham dự. 

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

UBND tỉnh ban hành 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. 

Sở Tư pháp tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên 

hoà giải ở cơ sở cấp huyện; lựa chọn một số xã thuộc huyện Chợ Đồn thực hiện 

chỉ đạo điểm về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020; rà soát, cung cấp các vụ, 

việc hoà giải ở cơ sở điển hình trên địa bàn tỉnh cho Bộ Tư pháp. 

- Kết quả công công tác hòa giải cơ sở 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh: 

Tổng số vụ việc hòa giải 342 vụ việc, trong đó hòa giải thành 217 vụ việc (đạt 

69,77%), hòa giải không thành 94 vụ việc; đang tiến hành hòa giải 31 vụ việc. 

2.3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

UBND tỉnh đã 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, theo đó năm 2019 tỉnh Bắc Kạn có 116 đơn vị cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, số đơn vị chưa đạt chuẩn là 06. 

Sở Tư pháp 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; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 

luật 

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

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và 
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hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019. 

Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc bất 

cập của Luật Xử lý vi phạm hành chính; tham gia ý kiến về việc xử lý tang vật 

vi phạm hành chính, giải quyết vụ việc vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt vi 

phạm hành chính đối với 15 vụ việc. 

3.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 757/KH-UBND ngày 31/12/2019 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 03/4/2020 về điều tra, khảo 

sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2020; Văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2020; tổ chức Hội thảo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; phê duyệt phương án và mẫu phiếu điều tra, khảo sát 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 

2020; Chương trình phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh; hướng dẫn nội dung và mức chi cho hoạt động điều tra, tra khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật; góp ý danh mục văn bản QPPL có nội dung liên 

quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiến hành khảo sát theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua phiếu khảo sát gửi 

các đơn vị. 

3.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ về chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ 

số B1) 

Nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cải thiện điểm số và 

nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020; chỉ đạo Sở Tư pháp 

nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản QPPL; thực 

hiện rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí mà các doanh nghiệp đang phải 

gánh chịu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tạo sự liên thông giữa hoạt động xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật với tổ chức thực thi pháp luật. Thường xuyên theo dõi, kịp 

thời rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật có nội dung chồng chéo, không 

rõ ràng, thiếu tính minh bạch, bất hợp lý để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. 



6 

 

 

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp, bồi thường nhà nước 

4.1. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi 

Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thu lệ phí hộ 

tịch, đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực 

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

nuôi con nuôi đối với các địa phương đã sáp nhập theo Nghị quyết số 855/NQ-

UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức tập 

huấn số hóa Sổ hộ tịch tại UBND huyện Bạch Thông và UBND huyện Chợ 

Đồn; kiểm tra, nghiệm thu kết quả số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn thành phố Bắc 

Kạn, Chợ Mới, Bạch Thông và Chợ Đồn. Ban hành Báo cáo kết quả 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn; báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 

của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng 

biểu mẫu nuôi con nuôi; văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-

BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

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

nuôi người nước ngoài đối với 03 trường hợp. 

Kết quả công tác chứng thực, nuôi con nuôi trong nước 6 tháng đầu năm: 

- Công tác chứng thực: Các phòng Tư pháp chứng thực 4.530 bản sao; 

UBND cấp xã chứng thực bản sao 84.081 bản sao, chứng thực chữ ký trong giấy 

tờ văn bản 1.526 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 2.284 việc. 

- Công tác nuôi con nuôi: Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 06 trường hợp. 

4.2. Công tác lý lịch tư pháp (LLTP) 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 về 

Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin 

LLTP trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp 6 

tháng cuối năm 2019. Duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, cập nhật thông tin lý 

lịch tư pháp, lập hồ sơ và cập nhật phần mềm lý lịch tư pháp. 

Trong 06 tháng đầu năm Sở Tư pháp đã lập 146 hồ sơ, cập nhật bổ sung 

93 thông tin LLTP. Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho 356 trường hợp, phiếu lý 

lịch tư pháp số 2 cho 259 trường hợp. 
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4.3. Công tác bồi thường nhà nước 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019 và 

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp 

5.1. Công chứng, đấu giá tài sản 

Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp tổ chức Đại hội bất thường Hội Công chứng 

viên tỉnh nhằm điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động và thông qua nội quy hoạt động 

của Hội; chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện 

các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; Thông báo tập sự hành 

nghề công chứng cho 01 trường hợp; cấp thẻ công chứng viên và đăng ký hành 

nghề công chứng cho 01 trường hợp. 

UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản triển khai Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và triển khai phần mềm Quản lý thông tin đấu 

giá tài sản. 

- Kết quả công chứng 6 tháng đầu năm: 03 Phòng công chứng thuộc Sở 

thực hiện công chứng được 1.042 việc, thu 295.926.000 đ phí công chứng; 

chứng thực 6.740  bản sao; thu 31.013.000 đ. Văn phòng Công chứng Lê Thanh 

thực hiện 957 hợp đồng, tổng số thù lao công chứng 27.200.000 đ, tổng số phí 

công chứng thu được 206.686.000 đ. 

- Kết quả hoạt động đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện đấu giá thành là 44 hợp đồng, phụ lục hợp đồng; 

tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.885.000.000 đ, tổng giá tài sản đã bán: 

12.631.000.000đ, tổng chênh lệch, tăng thu cho ngân sách Nhà nước: 

5.746.000.000 đ. 

5.2. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược 

phát triển nghề luật sư đến năm 2020”; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động 

giám định tư pháp năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ 

luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020’’; Quyết định thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nông Văn Mỹ; cử đại diện tham 

gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp. 
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- Kết quả hoạt động hành nghề luật sư: Các Văn phòng Luật sư, Chi 

nhánh Công ty Luật trên địa bàn tỉnh thực hiện 99 việc, trong đó có 35 việc tố 

tụng, 40 việc tư vấn pháp luật và 24 việc trợ giúp pháp lý. 

5.3. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác 

TGPL giai đoạn 2015-2025 năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách 

TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả 

thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo. 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Kế 

hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 

2020; Báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo trong lĩnh vực TGPL; Báo cáo kết 

quả thực hiện nghĩa vụ tham gia tập huấn của các trợ giúp viên pháp lý; Quyết 

định đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2019; Báo cáo chính thức kết quả 

triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC năm 2019. 

Trung tâm TGPL thuộc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch truyền thông 

về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Kế hoạch phối hợp 

truyền thông về TGPL cho phụ nữ. 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm TGPL Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã 

thực hiện tiếp dân tại trụ sở 140 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp 

thông tin pháp luật: 21 việc; tiếp nhận và thụ lý 97 vụ việc/97 người có đơn đề 

nghị TGPL; thẩm định vụ việc TGPL 19 vụ việc. Phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác 

Nặm, Bạch Thông, Chợ Đồn xây dựng và phát chuyên mục về trợ giúp pháp lý 

bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài Truyền thanh xã. 

5.4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa  năm 2020; Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 05 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, giai đoạn 2020-2025. 

Sở Tư pháp tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về thực hiện các hoạt động về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh; 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 Bắc Kạn; Báo cáo kết 
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quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành 

viên; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; hướng dẫn thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ban hành văn bản đề nghị 

tổng kết thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 5/4/2016 của UBND tỉnh 

về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2016-2020. Xây dựng 03 phiếu khảo sát và tiến hành khảo sát đối với 200 đối 

tượng để đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

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

bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025 (các sở, ngành cấp tỉnh; luật sư, luật gia; người 

làm công tác pháp chế; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

6. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật 

(Không phát sinh) 

7. Công tác xây dựng ngành; đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học 

pháp lý 

7.1. Công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng: 

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp, 

Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 

2020 để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản 

lý nhà nước,chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm Sở Tư pháp đã đăng ký và 

cử 07 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 

thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 trường hợp; nâng lương thường 

xuyên đối với 09 trường hợp. Công chức, viên chức của Sở đều được bố trí, sắp 

xếp theo đúng trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của vị trí 

việc làm đã được phê duyệt, đơn vị không có tình trạng dư thừa cấp phó lãnh 

đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc 

Sở được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tinh gọn đầu mối và thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ được giao (Sở hiện có 04 phòng chuyên môn và Văn 

phòng, Thanh tra Sở cùng 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc). Đơn vị cũng đã tổ 

chức 04 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 250 đại biểu là cán bộ, 

công chức các cơ quan, đơn vị. 

(gửi kèm theo biểu thống kê đội ngũ lãnh đạo của Sở Tư pháp). 

7.2. Kết quả thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong công tác tư pháp: 

Sở Tư pháp hiện có 42/68 công chức, viên chức, người lao động 

(CCVCNLĐ) là nữ (chiếm tỷ lệ 61,7%); nữ đảng viên có 34/50 đảng viên (chiếm 

tỷ lệ68%); nữ dân tộc thiểu số có 34/48CCVCNLĐ (chiếm tỷ lệ 70,8%); Nữ 
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CCVCNLĐ tham gia BCH Công đoàn Sở là 3/5 (chiếm tỷ lệ 60%); nữ tham gia 

BCH Chi đoàn Sở là 3/5 (chiếm tỷ lệ 60%). Về trình độ: 12/15 người là nữ 

CCVCNLĐ có trình độ thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 80%); 29/47 người là nữ CCVCNLĐ 

có trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 61,7%); 09/17 người là nữ CCVC có trình độ cao 

cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 52,9%); 11/18 người là nữ CCVC có trình độ 

trung cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 61,1%). Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Sở 

Tư pháp được kiện toàn thường xuyên, gồm có 6 thành viên (5/6 người là nữ), 

trong đó, đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng ban; 01 đồng chí Phó Giám đốc làm 

Phó Trưởng ban; Ủy viên là các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Tổ nữ công, 

Đoàn thanh niên.  

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-BVSTBPN ngày 19/3/2020 

về hoạt động bình đẳng giới ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2020; Báo cáo tổng kết 

thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; báo cáo 

sơ kết công tác bình đẳng giới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 

tháng cuối năm 2020. 

7.3.Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý:  

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Sáng kiến Sở Tư pháp đã tiến hành họp 

và xét đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 với Đề tài: Đánh giá 

thực trạng, đề xuất giải pháp phát huy vai trò công tác pháp chế trong xây dựng 

và tổ chức thi hành pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

8. Công tác kế hoạch, thống kê, tài chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

8.1. Công tác kế hoạch, thống kê, tài chính 

Công tác kế hoạch, tổng hợp xây dựng báo cáo trong lĩnh vực tư pháp 

được quan tâm thường xuyên, kịp thời phản ánh, đánh giá đầy đủ, toàn diện và 

sâu sắc các mặt hoạt động của công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; phần mềm 

Thống kê ngành Tư pháp được triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương; 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên đi kiểm tra, thăm nắm cơ sở, 

tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, 6 tháng, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, 

kết quả triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, từ đó chủ động tham mưu cho 

UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời và có giải pháp phù hợp khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong công tác tư pháp. 

Công tác Tài chính - Kế toán được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị từng 

bước được đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác trong đơn vị. 
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8.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng và chủ động thực hiện Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Ban hành văn bản đề nghị UBND thành 

phố Bắc Kạn và UBND các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn báo cáo kết 

quả thực hiện các kiến nghị của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 628/KL-

STP ngày 24/6/2019 và Kết luận thanh tra số 838/KL-STP ngày 16/8/2019. 

Sở Tư pháp triển khai đầy đủ các nội dung của công tác phòng, chống 

tham nhũng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng 

trong hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. 

9. Công tác pháp chế 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn bản QPPL và công tác pháp 

chế năm 2020, căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra công tác văn bản và công tác pháp chế năm 2020 để triển khai 

các nội dung trong Kế hoạch của tỉnh. 

Tổng số cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh là 25 người, trong đó có 03 công chức chuyên trách làm 

công tác pháp chế, 13 công chức có trình độ đại học Luật, 02 công chức có trình 

độ thạc sĩ Luật. 

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ là công 

tác pháp chế, hiện nay Sở Tư pháp đang biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp 

vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản và pháp chế để cung cấp cho công chức 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, công 

chức pháp chế tại các sở, ngành, công chức Văn phòng HĐND, UBND cấp 

huyện, công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.  

10. Công tác thi đua khen thưởng;cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

10.1. Công tác thi đua khen thưởng 

Để lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, 

kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Tư pháp Bắc Kạn 

đã sớm xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua năm 2020 trên cơ sở quán triệt và 

thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh phát động với khẩu hiệu: “Ngành Tư pháp Bắc Kạn đoàn kết, kỷ 

cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất 
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sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và 

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”. 

Triển khai các phong trào thi đua theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND 

tỉnh, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc và Khối 

thi đua Nội chính, ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng Kế hoạch công tác thi đua 

thường xuyên, thi đua theo chuyên đề và tổ chức phát động đến toàn thể đội ngũ 

CCVCNLĐ trong đơn vị hăng hái đăng ký tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. 

Trong tháng 5/2020 đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2015-2020, tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng đối với 08 cá 

nhân được công nhận là điển hình tiên tiếp cấp cơ sở, đồng thời giới thiệu 01 tập 

thể và 01 cá nhân để Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến 

ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020; giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 

trong số các điển hình tiên tiến đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại 

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. 

Với vai trò Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền 

núi phía Bắc năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen 

thưởng, Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức các Hội 

nghị của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 

2020. Tham gia ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp 

các tỉnh miền núi phía Bắc và Khối thi đua Nội chính năm 2020. 

Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm: Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua đợt 1 lập 

thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; 01 tập thể thuộc Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong 

trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2016 - 2020; Giám đốc Sở công nhận và tặng Giấy khen cho 08 cá nhân 

điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020; tặng Giấy khen cho 01 tập thể 

có nhiều thành tích trong giai đoạn 2015-2020; tặng Giấy khen cho 04 cá nhân có 

thành tích trong đợt thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và 130 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn. 

10.2. Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin vào hệ cơ sở 

dữ liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 

tháng đầu năm đã cập nhật 05 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành; 05 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các cấp các ngành 

trong tỉnh và đặc biệt là công tác tham mưu tích cực, chủ động, kịp thời của Sở 

Tư pháp, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm 

2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã chủ động, triển khai kịp thời, 

đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công tác tư pháp tại địa phương. 

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp và nội 

dung, nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp đã xây dựng các Kế hoạch để triển 

khai công tác tư pháp trong năm 2020, lựa chọn những nhiệm vụ cần tập trung 

thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác với 06 nhiệm vụ: (1) Nâng 

cao chất lượng tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản 

QPPL và chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL, góp phần đảm bảo tính hợp 

Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản QPPL tại địa phương; (2) hỗ trợ 

pháp lý cho Doanh nghiệp; (3) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống 

đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng; (5) 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao dịch bảo đảm; (6) 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ xây 

dựng Kế hoạch đến triển khai thực hiện, luôn gắn liền với thực tiễn, bám sát yêu 

cầu nhiệm vụ. Do vậy, công tác Tư pháp đã được triển khai một cách chủ động, 

đồng bộ ở cả 3 cấp ngay từ đầu năm. Việc đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, duy trì 

kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao hiệu 

quả hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ.  

Ban lãnh đạo Sở Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư 

pháp, UBND tỉnh trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19, đồng thời triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ công tác của 

ngành, đảm bảo phục vụ nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân 

theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn ngành Tư pháp Bắc Kạn đã thực hiện tốt 

chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, 

góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020. 

2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm, việc triển 

khai các nội dung, nhiệm vụ công việc có nhiều khó khăn như một số Hội nghị 
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liên quan đến công tác chuyên môn chưa tổ chức được (các Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ); số lượng hồ sơ, giao dịch của cá nhân, tổ chức giảm mạnh so với cùng 

kỳ năm trước đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu phí, lệ phí của các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tư pháp. 

Tiến độ thực hiện số hóa Sổ hộ tịch tại một số đơn vị còn chậm, chất 

lượng số hóa của một số xã, phường chưa đạt yêu cầu; nguyên nhân là do các 

đơn vị cấp cơ sở còn hạn chế về nhân lực, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu 

cầu số hóa. 

Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa 

phương năm 2019 còn chậm so với quy định (các đơn vị Ba Bể, Ngân Sơn, Pác 

Nặm). 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành năm 2019; tổng hợp và in tuyển tập văn bản QPPL năm 2019. 

Tổ chức kiểm tra công tác văn bản QPPL tại 01 đơn vị cấp huyện; kiểm 

tra văn bản của tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trong một số lĩnh vực. 

Thẩm định đúng thời hạn, có chất lượng dự thảo văn bản QPPL; tham gia 

ý kiến các dự thảo văn bản kịp thời, có chất lượng. 

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, hòa giải cở sở 

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” và triển khai thực hiện 

“Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh. 

Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020; triển khai thực hiện các đề án, chương trình PBGDPL trên 

cơ sở các Kế hoạch đã được ban hành. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

Xây dựng Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; Báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2020 về xử lý vi phạm hành chính.  
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Chỉ đạo thực hiện kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật và xử 

phạt vi phạm hành chính với 02 đơn vị cấp huyện, 02 đơn vị cấp xã. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổng hợp phiếu khảo sát và xây dựng báo cáo tổng 

hợp kết quả khảo sát về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; 

phát hành tài liệu hỏi đáp pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử 

lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức 

Hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong lĩnh vực môi trường, công chứng hợp đồng, giao dịch; tổ chức Hội 

nghị đối thoại với doanh nghiệp người dân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

tư pháp; tham gia ý kiến đối với các vụ việc do các đơn vị chuyển đến. 

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp, bồi thường nhà nước 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 386/KH-

UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ 

tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

toàn quốc. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật 

Nuôi con nuôi và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch; thực hiện liên thông các TTHC theo quy 

định. 

Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác về quản lý hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực, nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước theo nội dung Kế hoạch; tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước; chứng thực, nuôi con 

nuôi, hộ tịch. Kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; công chứng; chứng 

thực, nuôi con nuôi, hộ tịch. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thi hành Luật Công chứng năm 

2014, Luật Đấu giá năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường 

công tác kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với hoạt động luật sư, tư vấn pháp 

luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, công chứng theo thẩm quyền. Theo dõi, 

đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu 

công chứng; cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý các tổ chức hành nghề 

công chứng. 
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Tiến hành tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg 

ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện TGPL cho 

người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược 

phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây 

dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2020. Tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan tiến hành tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho đối tượng thuộc diện TGPL khi có yêu cầu; tăng cường công tác truyền 

thông về Luật TGPL. 

Xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 

2020-2025 trình HĐND tỉnh ban hành. 

6. Công tác xây dựng ngành 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch 

nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp 

cấp huyện, cấp xã. Khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trong 

ngành tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

7. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách - tài sản, thanh tra, kiểm 

tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch, đánh giá 

tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác nội chính theo quy định. Duy trì 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện tốt các quy định của 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

8. Công tác pháp chế 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các 

tổ chức pháp chế thuộc doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra tình hình thực hiện công 

tác pháp chế tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tổng kết việc thực 

hiện công tác pháp chế theo Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2020. 

9. Công tác thi đua khen thưởng; cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát 

động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị nhằm thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 

Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 
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khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc; 

tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020. 

Xây dựng và cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin vào hệ cơ sở dữ liệu về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Bộ Tư pháp (B/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP, PCVP (ô. Thất). 

Gửi bản giấy: 
- Bộ Tư pháp (B/c); 

- Lưu: VT, NCPC (Hiền). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Thái Hải 
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