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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƢ PHÁP  

Số:           /BC-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày   23   tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 10,  

phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 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 2019, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện trong 

tháng 10/2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/QĐ-UBND  

Căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019, 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 100% nhiệm vụ được giao theo Quyết định, cụ thể: 

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 

26/12/2018 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và pháp chế năm 2019. 

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 

29/01/2019 công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2018. 

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 

28/02/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành kỳ 2014-2018. 

4. Tham mưu UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Văn bản 

số 44/HĐND-VP ngày 19/02/2019 về việc ban hành danh mục Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định chi tiết nội dung được luật giao 

5. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 ban hành danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các 

nội dung được Luật giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

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

Tổ chức tập huấn công tác văn bản QPPL và công tác pháp chế cho 100 đại 

biểu đại diện Lãnh đạo và công chức làm việc tại các phòng chuyên môn, công chức 

làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, người làm công 
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tác pháp chế thuộc doanh nghiệp nhà nước, công chức phòng Tư pháp và Văn phòng 

HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

Tiến hành thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tham gia ý kiến đối 

với 03 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến đối với 03 dự 

thảo văn bản. Xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. 

Trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 5682/UBND-NCPC ngày 10/10/2019 về 

việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Thanh tra Chính phủ. 

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

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; văn bản chỉ đạo sau hoạt động theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 

2019. 

Tổ chức họp liên ngành với Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện 

Bạch Thông, UBND xã Vi Hương để thống nhất nội dung để giải quyết vướng mắc vụ 

việc của bà Hoàng Thị Hường. 

Ban hành Thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách thể chế tại Sở Y tế, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành 

phố Bắc Kạn, UBND huyện Ngân Sơn, UBND huyện Chợ Mới. 

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

Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu văn bản pháp 

luật mới cho 350 đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Chợ Đồn, huyện 

Ngân Sơn. 

Tham mưu tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa 

bàn tỉnh. 

Ban hành các Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đội 

ngũ hoà giải viên ở cơ sở tại huyện Bạch Thông; Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến 

kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại huyện Ngân Sơn, Pác 

Nặm. 
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Tổ chức Hội nghị Toạ đàm tình hình thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh; Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên tại huyện Na 

Rì; Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. 

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

Ban hành các văn bản: Quyết định công nhận kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn 

tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL năm 2019; Kế hoạch kiểm tra Trung tâm tư vấn 

pháp luật của Hội Luật gia tỉnh; Kế hoạch kiểm tra hoạt động giám định tư pháp năm 

2019; Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn huyện Chợ Mới; 

Thông báo Kết luận kiểm tra công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC năm 2019 tại các cơ 

quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện 

Chợ Mới. 

Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp 

luật trên địa bàn huyện Na Rì. 

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời 

hạn có điều kiện; Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em. 

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em: 02 trường hợp. 

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 299 trường 

hợp; giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi cấp tỉnh; quản lý hộ tịch, chứng thực; tiếp nhận, 

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

5. Kết quả thực hiện của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

- Công tác công chứng, chứng thực (03 phòng Công chứng thuộc Sở): Thực 

hiện công chứng được 179 việc; tổng số phí công chứng thu được: 53.850.000 đ. 

Thực hiện chứng thực được 518 việc, số phí thu được 4.946.000 đ. 

- Công tác đấu giá tài sản (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản): Tổ chức bán 

đấu giá thành 04 hợp đồng. Trong đó: Tổng giá khởi điểm: 80.743.000 đ; tổng giá 

bán: 83.752.000 đ; tổng chênh lệch: 3.009.000 đ. 

- Công tác trợ giúp pháp lý (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc): Tiếp 

công dân tại trụ sở 15 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 

05 việc. Tiếp nhận và thụ lý 14 vụ việc/14 người có đơn đề nghị trợ giúp pháp lý. 

Trong đó: Tham gia tố tụng  14 vụ việc. 

Truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 01 điểm /01 xã cho 69 người tham dự, 

cấp phát 138 tờ gấp về trợ giúp pháp lý. 
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III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019 

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

Ban hành Kết luận kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Sở Nội vụ. 

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản QPPL do 

HĐND tỉnh ban hành. 

Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức và đội ngũ người 

làm công tác pháp chế trên địa  bàn tỉnh. 

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

theo quy định. 

Tiếp tục tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra 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 gia ý kiến vụ việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để xác 

định thẩm quyền xử phạt do Chi cục Kiểm lâm gửi đến. 

Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự thảo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

Tham gia các cuộc họp liên ngành, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các vụ 

việc xử phạt vi phạm hành chính trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tổng hợp kết quả và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến năm 2019”. 

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành Pháp 

luật cho ĐVTN” gắn với tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 

2019” trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên 

pháp luật tại huyện Pác Nặm; Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ hoà 

giải viên ở cơ sở tại huyện Bạch Thông; Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho 

đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại huyện Ngân Sơn. 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2019. 

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

Tiến hành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt: Kiểm tra hoạt động tư 

vấn pháp luật tại Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh; Kiểm tra hoạt động 
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giám định tư pháp năm 2019; Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành 

nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa 

bàn huyện Chợ Mới. 

Xây dựng nội dung tờ gấp pháp luật về đấu giá tài sản. 

5. Công tác trợ giúp pháp lý 

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 công tác tư pháp tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 11 năm 2019, Sở Tư pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lƣu Ngọc Tâm 
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