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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác tƣ pháp năm 2019 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 4301/BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp 

về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công 

tác năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo với kết quả cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƢ PHÁP NĂM 2019 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Triển khai văn bản của cấp trên:  

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 

Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 

2019 và tổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch. Trong tháng 01/2019, Sở 

Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác 

năm 2019. Bên cạnh đó nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tư pháp tại 

cấp huyện, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện 

xây dựng Chương trình công tác năm trình UBND cùng cấp phê duyệt, đồng 

thời phê duyệt Chương trình công tác năm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

Sở Tư pháp cũng thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp với 

phòng Tư pháp các huyện, các tổ chức bổ trợ tư pháp (quý I, 6 tháng, 9 tháng đầu 

năm 2019), qua đó nắm bắt kịp thời tình hình thực tế tại cơ sở để đưa ra các giải 

pháp, biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm 

vụ công tác của ngành. 

Cùng với Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019, Sở Tư pháp cũng 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 2019 (theo đó Sở Tư pháp đã lựa chọn 04 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện như: nâng 

cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, kiểm soát và phối hợp kiểm soát chặt 

chẽ việc ban hành các văn bản QPPL quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ 

tục hành chính; đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Đánh giá 15 
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năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng hoạt 

động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, tích 

cực đổi mới hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu sử dụng mạng xã 

hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo hiệu quả; Tăng 

cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức giám định tư pháp, các phòng công chứng, Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Tập trung nâng cao chất 

lượng đội ngũ giám định viên, đấu giá viên, công chứng viên, trợ giúp viên pháp 

lý, luật sư); 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 2019; 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 2019... 

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

Năm 2019 UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện 

09 cuộc kiểm tra về các lĩnh vực trong công tác tư pháp tại các đơn vị cơ sở (các 

phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức bổ trợ tư pháp), qua kiểm 

tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực công tác, từ 

đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị để xử lý, khắc phục những khuyết điểm, hạn 

chế trong hoạt động của các đơn vị cơ sở. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

Khối lượng công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư 

pháp rất lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều nội dung công 

việc phức tạp, trong khi đó số lượng biên chế và kinh phí được giao cho ngành Tư 

pháp còn hạn chế, nhất là ở các đơn vị cơ sở nên chưa tương xứng với khối lượng 

công việc; trình độ, năng lực của một bộ phận đội ngũ công chức tư pháp ở cơ sở 

còn hạn chế, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ. 

II. TÌNH HÌNH 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. Kết quả đạt được 

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

Công tác xây dựng văn bản QPPL luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo, các văn bản QPPL được xây dựng, trình ban hành theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, đáp ứng được tính 

hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, kết quả 

cụ thể: 
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- UBND tỉnh ban hành: Danh mục Quyết định quy định chi tiết nội dung 

được luật giao; Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban 

hành; Quyết định Quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, 

điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 2247/UBND-NCPC ngày 04/5/2019 

về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên 

địa bàn tỉnh. Trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành danh mục Nghị quyết quy 

định chi tiết nội dung được luật giao. 

- Chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành thẩm định 02 đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, thẩm định 43 dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan, đơn 

vị gửi tới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tài nguyên môi 

trường, xây dựng... Việc thẩm định có sự đầu tư chuyên sâu, đảm bảo tính khách 

quan, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hầu hết các ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trong 

dự thảo văn bản; tham gia ý kiến đối với 22 đề nghị xây dựng quyết định quy 

phạm pháp luật của các sở, ban, ngành; tham gia ý kiến đối với 30 dự thảo văn 

bản do các cơ quan, đơn vị gửi tới (12 văn bản trung ương; 18 văn bản của 

tỉnh). 

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

Trong năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL, cụ thể: 

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh 

ban hành và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp 

trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018; Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018; Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 

26/12/2018 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019; Quyết định 

công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một 

phần năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL của tỉnh năm 2018. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch 

của UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đã hướng dẫn và tổ chức triển khai thực 

hiện hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch đặt ra. 

Tiến hành tự kiểm tra văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành trong các 

lĩnh vực: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và đào tạo. Trên 

cơ sở đó, ban hành báo cáo kết quả xử lý văn bản QPPL gửi Bộ Nội vụ; Văn bản 

báo cáo kết quả tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành tự kiểm tra đối với 15 văn bản QPPL do 

UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 12 văn bản QPPL do HĐND, 
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UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra cho thấy, văn bản QPPL được ban 

hành đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, nội dung và hình thức theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 122 văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh. Qua 

kiểm tra cho thấy, văn bản QPPL được ban hành đúng thẩm quyền, theo quy trình 

của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

c. Công tác tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

UBND tỉnh tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác văn bản QPPL, pháp 

chế cho 102 người là đại diện Lãnh đạo và công chức làm việc tại các phòng 

chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công chức làm 

công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; người làm 

công tác pháp chế thuộc doanh nghiệp nhà nước; công chức phòng Tư pháp và 

Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh 

thời gian qua đã đi vào nề nếp theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, tuy nhiên, một 

số đơn vị cấp xã còn có văn bản QPPL ban hành sai thể thức, một số dự thảo văn 

bản QPPL vẫn chưa chuyển cho công chức Tư pháp để thẩm định, góp ý kiến. 

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. Kết quả đạt đƣợc 

a. 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 2019; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 

2019; Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Tổ chức 02 Hội 

nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2019 cho 669 đại biểu là đại diện 

lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng 

Tư pháp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an, Thanh tra các huyện, thành phố; đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; một số doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh. 

Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên 

thanh niên” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
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Việt Nam năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 

2019” trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi diễn đàn có gần 300 đại biểu là lãnh đạo 

Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công An tỉnh, Tòa án Nhân dân 

tỉnh; Tỉnh Đoàn; thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh; lãnh đạo các Huyện, 

Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc 

thi; các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 

2019” trên địa bàn tỉnh; cùng đông đảo các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 

tỉnh. 

UBND tỉnh cũng ban hành nhiều Kế hoạch để triển khai các đề án 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019; Đề án 

“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019; Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn, pháp 

luật Việt Nam về phòng chống tra tấn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề 

án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công 

tác PBGDPL năm 2019; báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp năm 2019; ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh năm 2019; Thông báo việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; 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 Ngân 

Sơn, huyện Chợ Đồn.  

Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ ban hành báo cáo 

số 389-BC/TU ngày 20/8/2019 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, nhân dân. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và 

khảo sát thực trạng, nhu cầu PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm 

pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Báo cáo tổng 
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kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN 

ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hướng 

dẫn việc phối hợp xây dựng văn bản QPPL, tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp 

pháp lý đối với Cựu chiến binh. 

Sở Tư pháp đã thực hiện đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến giáo 

dục pháp luật như phổ biến trên mạng xã hội facebook với tên gọi “Pháp luật 

quanh ta”, biên soạn các tờ gấp “Một số quy định của pháp luật về quyền bất 

khả xâm phạm về thân thể, sức khoẻ”; “Các biện pháp để đảm bảo đối xử công 

bằng đối với người tình nghi phạm tội trong tất cả các giai đoạn của quá trình 

tố tụng”; “Tìm hiểu tội mua bán trái phép chất ma tuý”; “Một số quy định của 

pháp luật về các biện pháp bảo vệ, hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp 

luật về an ninh mạng” để phát cho các cá nhân, tổ chức. 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời kết hợp tuyên truyền phổ biến Luật An 

ninh mạng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và hướng dẫn xã thực hiện 

nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đối tượng là cán bộ, 

công chức và nhân dân trên địa bàn xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể. 

Tổng số kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương 

trong năm 2019 là 1.774.000.000 đồng
1
. 

Trong năm 2019 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện 

7.500 cuộc PBGDPL với 366.500 lượt người tham dự, cấp phát 32.700 tài liệu 

tuyên truyền miễn phí, tổ chức 40 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 20.000 lượt 

người tham dự. 

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

Chỉ đạo 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 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết 

phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2011-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (2010 - 2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(2017-2019); Báo cáo kết quả thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Tổng số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh hiện nay là 

110/122 đơn vị cấp xã. 

                                           
1
 Cấp tỉnh: 787.000.000, đ; cấp huyện: 286.000.000, đ; cấp xã: 701.000.000, đ 
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c. Công tác hòa giải ở cơ sở 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở 

cơ sở năm 2013; Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh; 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. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp PBGDPL và hòa 

giải ở cơ sở với Toà án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018; Ký kết với Hội liên hiệp phụ nữ 

Kế hoạch liên ngành về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn 

pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp 

luật năm 2019. Tổ chức 01 Hội nghị toạ đàm thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ 

sở cho 70 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

một số Công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh; một số Hoà giải viên ở cơ 

sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; đại diện các phòng chuyên môn của Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Sở Tư pháp tham dự. 

Hiện nay trên toàn tỉnh có 1.423 tổ hoà giải/1.423 thôn, tổ dân phố và 7.470 

hoà giải viên. Hoạt động của các tổ hòa giải đã góp phần tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho nhân dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giải quyết 

những tranh chấp nhỏ trong nhân dân.  

Kết quả hòa giải: Tiếp nhận 485 vụ việc, đã tiến hành hòa giải 477 vụ việc 

(đang tiến hành hòa giải 08 vụ việc); số vụ việc hoà giải thành là 382/477 vụ 

(chiếm tỷ lệ 80,08%). 

d. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, câu lạc bộ 

pháp luật 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 về 

thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.  

Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 673/STP-PBGDPL ngày 

03/7/2019 về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ -TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND 

các xã, phường, thị trấn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL chưa chặt chẽ; 

một số cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền đôi khi còn mang tính 

hình thức, chưa thật sự có chiều sâu do đội ngũ báo cáo viên chủ yếu là kiêm 

nhiệm, chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc tuyên truyền. 
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 

luật 

3.1. Kết quả đạt được 

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

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 554/KH-

UBND ngày 21/12/2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 05/4/2019 kiểm tra 

liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 05/4/2019 mở các lớp tập huấn nghiệp 

vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử 

phạt vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019; Báo cáo 

kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 3 tháng cuối 

năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Văn bản 

rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính tại Văn bản số 440/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/02/2019 

của Bộ Tư pháp... 

Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể:  

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục 

Kiểm lâm tổ chức 05 lớp tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai, xây dựng cho gần 600 đại biểu là Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính cấp xã; 

Công chức của các phòng Tư pháp, Kinh tế Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện và lực lượng kiểm lâm trên địa 

bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Công 

an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra liên ngành về công tác thi hành pháp luật về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lâm sản, xây dựng và giao 

thông đường bộ tại 13 đơn vị
2
; Kết thúc đợt kiểm tra có thông báo kết quả kiểm 

tra gửi đến các đơn vị và cơ quan liên quan... 

+ Tham gia ý kiến xử lý đối với các vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh 

như: Dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty 

Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn; Đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi 

phạm hành chính đối với đối tượng Văn Tiến Bảo (huyện Bạch Thông); Đề nghị 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của UBND huyện Ngân 

Sơn... 

                                           
2
 Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đội cảnh sát giao thông công an thành phố, Thanh tra Sở giao thông vận tải, 

UBND huyện Pác Nặm, UBND huyện Na Rì, Công an huyện Na Rì, công an huyện Pác Nặm, Hạt Kiểm lâm Pác 

Nặm, Hạt Kiểm lâm Na Rì, UBND thị trấn Yến Lạc, Hảo Nghĩa, Bộc Bố, Xuân La 
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 b. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

 UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, 

cụ thể: Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 21/12/2018 công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 

52/KH-UBND ngày 29/01/2019 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội 

khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 

05/8/2019 về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 

kỳ họp thứ 7; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 13/03/2019 về điều tra, khảo 

sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp năm 2019 trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn.  

Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức triển 

khai thực hiện các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, cụ thể:  

+ Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trong lĩnh vực tư pháp; Kế hoạch triển 

khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL về trật tự an toàn giao thông 

năm 2019; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại huyện Chợ Đồn.  

+ Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết 

Kế hoạch phối hợp liên ngành số 26/KH-STP-SYT-SLĐTBXH-BHXH-LĐLĐ-

HHDN ngày 26/02/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2019; Tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện kiểm tra, nắm tình hình tại 05 đơn 

vị
3
. 

+ Tham gia ý kiến về áp dụng pháp luật đối với những vấn đề mới phát 

sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đối với 25 vụ việc trong 

lĩnh vực liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, lâm nghiệp. 

+ Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp 

về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, Sở Tư pháp đã 

ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 04/01/2019 về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, theo đó đơn vị đã tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

                                           
3
 Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn, Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Y tế Bạch 

Thông, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 
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về hòa giải ở cơ sở và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

Việc theo dõi, đôn đốc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính còn hạn chế, một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi 

hành triệt để. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của một số đơn vị cấp xã 

chưa được thực hiện đầy đủ. 

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

pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thƣờng nhà nƣớc 

4.1. Kết quả đạt được 

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

UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND 06/5/2019 ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành 

chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ 

chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Quyết định ban hành quy chế phối hợp về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ trích lục cải chính hộ tịch; 

Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản 

quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều 

của Luật nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch triển khai thực hiện 

số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thực 

hiện với kết quả như sau:  

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác hộ 

tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; 

thực hiện rà soát, thống kê số liệu khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh.  

- Báo cáo tình hình sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; 

triển khai hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Ban hành Thông 

báo kết luận kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng 

thực trên địa bàn huyện Ngân Sơn. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc bồi dưỡng cho đội ngũ công 

chức hộ tịch các cấp, Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái 

Nguyên mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 143 

công chức làm công tác hộ tịch của phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã 
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trên địa bàn tỉnh, qua đó đảm bảo 100% công chức làm công tác hộ tịch đều 

được cấp chứng chỉ theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014.  

* Kết quả chứng thực: 

- 03 Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp chứng thực được 7.261 việc, thu 

56.351.000đ phí chứng thực. 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chứng thực được 4.932 bản sao; 

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực được 212.990 bản sao; 

chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản được 1.366 việc; chứng thực hợp đồng, 

giao dịch được 3.894 việc. 

* Công tác hộ tịch, quốc tịch: Đăng ký khai sinh trong nước 4.236 trường 

hợp, trong đó đăng ký quá hạn 459 trường hợp; đăng ký khai tử 1.370 trường 

hợp, trong đó đăng ký quá hạn 251 trường hợp; đăng ký kết hôn trong nước 

1.468 cặp, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 07 trường hợp. 

* Công tác nuôi con nuôi: Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 10 

trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi trong nước 11 trường hợp. 

b. Công tác lý lịch tư pháp (LLTP) 

 Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia 

hướng dẫn triển khai và cài đặt phần mềm Hỗ trợ tra cứu, xác minh, thông tin để 

cấp Phiếu LLTP; tiến hành rà soát và ban hành thông báo kết quả rà soát thông 

tin LLTP trên địa bàn tỉnh; ban hành báo cáo kết quả rà soát 6 tháng cuối năm 

2018 gửi Trung tâm LLTPQG; ban hành báo cáo kết quả rà soát các trường hợp 

đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH1 trên địa bàn 

tỉnh; 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. 

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 (số thông tin LLTP đã tiếp nhận 

là 1250; thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu là 1096, đạt tỷ lệ 88%). Thực 

hiện cấp 1.489 Phiếu LLT (cấp đúng hạn 1487/1489 phiếu, đạt tỷ lệ 99,86%), 

trong đó cấp phiếu LLTP số 1 cho 1.323 trường hợp, cấp Phiếu LLTP số 2 cho 

166 trường hợp (tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 632 hồ sơ). 

c. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước 

UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác bồi thường nhà nước (kỳ 6 tháng 

và báo cáo năm 2019). Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Cục Bồi thường nhà 

nước tiến hành khảo sát tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong 

hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; tham gia góp ý dự thảo Quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 

nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, dự thảo Thông tư quy định biện pháp 

thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu 
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bồi thường, dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo 

đảm cho 72 đại biểu tham dự là đại diện các Sở, ngành: Tài Nguyên và Môi 

trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố; Lãnh đạo và viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và đại diện các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

4.2. Tồn tại, hạn chế 

Việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số đơn vị xã, phường, thị trấn vẫn 

còn xảy ra sai sót; việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về chứng 

thực trên phần mềm “một cửa điện tử”, thực hiện đăng ký hộ tịch trên phần mềm 

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch chưa được thực hiện đầy đủ theo 

quy định.  

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

nghiệp 

5.1. Kết quả đạt được 

a. Hoạt động công chứng 

UBND tỉnh ban hành Văn bản triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Công chứng 

năm 2014; Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Báo cáo thực trạng cung ứng dịch vụ công 

chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý và đề xuất định hướng quy hoạch đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức Đại hội bất 

thường của Hội Công chứng viên nhằm kiện toàn Ban chấp hành Hội và Hội 

đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Hội. Thực hiện cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động cho 01 Văn phòng Công chứng; tiến hành thẩm tra và đăng ký tham 

dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng đối với 03 viên chức của Sở; 

Thông báo kết luận kiểm tra về tổ chức và hoạt động của phòng Công chứng số 

3 thuộc Sở; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các phòng, văn phòng công chứng 

về cơ sở dữ liệu công chứng; tiến hành cấp thẻ và đăng ký hành nghề cho 01 

công chứng viên. 

Kết quả công chứng, chứng thực tại 03 phòng Công chứng thuộc Sở: Đã 

thực hiện công chứng được 2.167 việc, lệ phí thu được 646.847.000 đ. 

b. Hoạt động đấu giá tài sản 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ đấu giá tài 

sản cho 160 đại biểu tham dự; ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra hoạt động 

đấu giá tài sản năm 2019; thực hiện công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi 
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nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại văn bản số 2393/BTP-

BTTP ngày 28/6/2019 của Bộ Tư pháp. 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở thực hiện đấu giá thành 69 

hợp đồng, phụ lục hợp đồng; tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

19.100.000.000 đ, tổng giá tài sản đã bán: 19.400.000.000 đ, tổng chênh lệch, 

tăng thu cho ngân sách Nhà nước: 300.000.000 đ. 

c. Công tác luật sư, tư vấn pháp luật 

UBND tỉnh ban hành: Quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội nhiệm kỳ VI 

(2019-2024) Đoàn luật sư tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị định 

số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo về tình hình triển 

khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ VI (2019-

2024) Đoàn luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 

30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tổ chức và hoạt động của luật sư; ban hành Kế hoạch phối hợp với Đoàn Luật 

sư thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật trên địa bàn 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho 

đội ngũ người làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và luật sư trên địa 

bàn tỉnh với hơn 60 đại biểu tham dự; trong năm đã tiếp nhận và đề nghị Bộ Tư 

pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 người, đảm bảo đúng quy định. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động tổ chức hành nghề luật sư trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật. 

Các Văn phòng Luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện 83 việc, trong đó có 27 

việc tố tụng, 52 việc tư vấn pháp luật và 04 việc trợ giúp pháp lý, doanh thu đạt: 

91.000.000 đ. 

d. Hoạt động giám định tư pháp 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh. Chỉ đạo Sở Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản 

QPPL về giám định tư pháp theo quy định; cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị bổ 

nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh; Tổ chức Hội nghị tập 

huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp cho giám định viên tư 

pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giám định 

342 vụ việc. 

đ. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 
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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; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Chỉ đạo 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 trên địa bàn tỉnh 

năm 2019; Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trên 

địa bàn tỉnh năm 2019; Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL đối với 154 

cá nhân; Quyết định thành lập tổ đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2018, 

tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức thực hiện TGPL năm 2019; Báo cáo sơ kết 03 

năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2016-2020 trong lĩnh vực TGPL; Quyết định quy định cách thức, tiêu chí, thang 

bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; Báo cáo 

kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

năm 2019; Tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt 

động tố tụng kiểm tra công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng 

năm 2019 tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn các huyện Bạch Thông, 

Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. 

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

TGPL ở cơ sở; 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; tổ 

chức phiên tòa rút kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. 

Trong năm 2019 Trung tâm TGPL thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện tiếp 

dân tại trụ sở 298 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 

62 việc; tiếp nhận và thụ lý 311 vụ việc/311 người có đơn đề nghị TGPL, trong 

đó tham gia tố tụng 267 vụ việc, tư vấn 44 vụ việc; thẩm định vụ việc TGPL 59 

vụ, trong đó về lĩnh vực hình sự 37 vụ việc, dân sự 21 vụ việc, hành chính 01 vụ 

việc. Phối hợp với Đoàn chuyên gia của Cục Trợ giúp pháp lý khảo sát công tác 

TGPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức 

Hội nghị tập huấn về công tác TGPL đối với các tỉnh niềm núi phía Bắc tại Bắc 

Kạn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức truyền thông về TGPL cho các 

đối tượng tại đơn vị cơ sở.
4
 

g. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 20/6/2019 về 

nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 57/KH-

                                           
4
 Tổ chức truyền thông về TGPL ở cơ sở tại 17 điểm /16 xã cho 667 người tham dự, cấp phát 1.704 tờ gấp về trợ 

giúp pháp lý. 
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UBND ngày 31/01/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 29/08/2019 về triển khai thi hành 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy chế phối hợp và hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số 

“Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-

2020 với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh; Phối hợp với Sở Y tế, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm về theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp 

lý cho Doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, 

Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại cho gần 50 đại biểu là các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 03 mẫu phiếu 

khảo sát và thực hiện khảo sát về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp năm 2019 trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho người 

lao động trên địa bàn tỉnh với 122 trạm y tế xã, phường; 06 cơ quan bảo hiểm xã 

hội cấp huyện và gần 100 cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau khảo sát tiến 

hành tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, đưa ra các đề xuất kiến nghị 

trong việc thực hiện pháp luật về chính sách bảo hiểm. Xây dựng tài liệu và hướng 

dẫn tra cứu văn bản QPPL về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Xây 

dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu 

các văn bản QPPL trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp để phục vục cho 

việc tra cứu các văn bản QPPL của doanh nghiệp, địa phương. 

5.2. Tồn tại, hạn chế 

- Số lượng các công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh còn ít, 

đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý còn thiếu; điều kiện cơ sở, vật chất, kinh phí, 

phương tiện phục vụ hoạt động TGPL còn hạn chế. 

- Việc phát triển đội ngũ luật sư còn nhiều khó khăn, hầu hết các luật sư 

hành nghề trên địa bàn tỉnh đã cao tuổi. 

6. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dƣỡng 

6.1. Kết quả đạt được 

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

trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2019, Sở Tư 

pháp đã tạo điều kiện cho nhiều lượt công chức, viên chức tham dự các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà 

nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao; Công chức, viên chức của Sở đều được bố trí, sắp xếp theo 
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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; chế độ chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức, người 

lao động được quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định. Tổ chức bộ 

máy của Sở Tư pháp được sắp xếp theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy 

đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tinh gọn bộ máy, tinh giản biên 

chế (năm 2017 Sở Tư pháp đã sáp nhật phòng Hành chính Tư pháp và phòng Bổ 

trợ Tư pháp thành phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp), hiện nay Sở 

Tư pháp có 04 phòng chuyên môn, Văn phòng và Thanh tra Sở cùng 05 đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở. Số lượng lãnh đạo cấp phòng là nữ chiếm tỷ lệ 66,6% trên 

tổng số lãnh đạo cấp phòng của Sở.   

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh 

vực tư pháp cho đội ngũ công chức cơ sở, qua đó trực tiếp hướng dẫn, trao đổi, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi 

công chức tại các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư pháp trên 

địa bàn tỉnh. 

6.2. Tồn tại, hạn chế 

Kinh phí hỗ trợ cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng còn hạn chế; do số biên chế của ngành tư pháp hạn chế trong khi khối 

lượng công việc nhiều nên việc sắp xếp, bố trí cho công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

7.1. Kết quả đạt được 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2019; trong năm 2019 đã tiến hành 02 cuộc thanh tra 

chuyên ngành
5
; tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính

6
; sau thanh tra đã ban 

hành các Kết luận thanh tra theo đúng quy định. 

Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tiết 

kiệm, chống lãng phí trong sử dụng lao động, đảm bảo ngày công, giờ công; sử 

dụng thời gian lao động có hiệu quả trong giờ hành chính, các phòng, đơn vị 

thuộc Sở đều thực hiện chấm công đối với công chức, viên chức, người lao động 

theo tháng. Trong năm 2019, đã tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định 09/09 đơn 

thư khiếu nại của công dân. 

7.2. Tồn tại, hạn chế 

                                           
5
 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực năm 2018 đối với 

UBND thành phố; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực 

năm 2018 đối với UBND các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn. 
6
 Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chứng thực và công chứng năm 2017, 2018 đối với Phòng Công chứng số 3 

thuộc Sở 
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Nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thanh tra tương đối nhiều, tuy nhiên 

biên chế Thanh tra Sở còn hạn chế (hiện có 02 biên chế), do vậy trong quá trình 

triển khai nhiệm vụ còn gặp khó khăn. 

8. Quản lý nhà nƣớc về công tác pháp chế 

8.1. Kết quả đạt đƣợc 

Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn bản QPPL 

và công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị 

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức làm công tác pháp chế trên 

địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Nội vụ.  

Sở Tư pháp đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản QPPL 

và công tác pháp chế cho 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 tác pháp chế thuộc doanh nghiệp nhà nước, 

công chức phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

8.2. Tồn tại, hạn chế 

Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị chủ yếu là kiêm 

nhiệm, một số chưa có bằng đại học Luật, do đó, chất lượng tham mưu về công 

tác này vẫn còn hạn chế. 

9. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi 

đua khen thƣởng 

9.1. Kết quả đạt được 

a. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin luôn được quan tâm chỉ đạo 

sát sao và đạt kết quả đáng khích lệ. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được 

nâng cấp cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tại Sở Tư pháp phần mềm quản 

lý văn bản và hồ sơ công việc được sử dụng thường xuyên, mang lại hiệu quả 

tích cực; đến nay 100% văn bản của Sở được ký số và trao đổi hoàn toàn trên 

môi trường mạng (trừ văn bản mật); Cổng thông tin điện tử Sở hoạt động tốt, kịp 

thời đăng tải thông tin chỉ đạo, điều hành cũng như các tin tức hoạt động của 

ngành. 

Công tác cải cách hành chính được Sở Tư pháp, phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố và UBND cấp xã triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong 

đó chú trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính với 100% các thủ tục 

hành chính đều được thực hiện qua cơ chế một cửa, hơn 70% số thủ tục hành 

chính của Sở được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4. Tính đến nay, Sở Tư pháp 

đã tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được 741/1.489 hồ 

sơ (đạt 49,76%). Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích với trên 85% số thủ tục hành chính. 
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b. Công tác thi đua khen thưởng 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức phát động phong trào thi đua tại Hội nghị 

triển khai công tác Tư pháp năm 2019 tới toàn thể CCVCNLĐ trong ngành. Ban 

hành các văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc công tác thi đua năm 2019, đảm 

bảo sự thống nhất trong toàn ngành trên cơ sở quy định của Luật Thi đua khen 

thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức ký giao ước thi đua năm 

2019 giữa các đơn vị; hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các chương 

trình, kế hoạch của ngành, tạo động lực thúc đẩy việc tổ chức thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-

BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế 

thi đua khen thưởng ngành Tư pháp để phù hợp với các quy định mới về thi đua 

khen thưởng; ban hành Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng” gửi Bộ Tư pháp. 

Trong năm 2019 Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao 

như giải thi đấu bóng chuyền hơi kỷ niệm ngày thành lập ngành Tư pháp với sự 

tham gia đông đảo của công chức tư pháp của Sở và Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức Tọa đàm ôn lại truyền thống 

74 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tư pháp Việt Nam nói chung và 

ngành Tư pháp Bắc Kạn nói riêng; ôn lại truyền thống và xem phim tư liệu về 

lịch sử đấu tranh và giải phóng tỉnh Bắc Kạn, qua đó đã góp phần tạo động lực 

khích lệ, động viên tinh thần công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng 

tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.  

Công tác biểu dương, khen thưởng: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập 

thể có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 ngày giải phóng 

tỉnh, tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 

năm thực hiện Luật Hòa giải; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Tư pháp” cho 18 cá nhân. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen 

cho 01 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư 

pháp góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Tại Hội nghị Tọa 

đàm Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp năm 2019, Sở Tư pháp đã tiến 

hành tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 01 tập thể và 04 cá nhân có nhiều 

thành tích trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đợt 1 năm 2019, tặng 

Giấy khen cho 01 cá nhân trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày giải 

phóng tỉnh; tặng Giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi 

“Dân vận khéo” do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức. 
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9.2. Tồn tại, hạn chế 

Cơ sở vật chất của các đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều khó khăn, 

thiếu thốn trang thiết bị, chưa có kinh phí để đầu tư, nâng cấp; trình độ công 

nghệ thông tin của một số công chức ở cơ sở còn hạn chế, do vậy chưa ứng dụng 

có hiệu quả các phần mềm phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

Công tác thi đua ở một số ít đơn vị triển khai chưa có chiều sâu, chưa có 

nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thi đua. 

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã 

đạt được những kết quả tích cực. Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu 

cho UBND tỉnh tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung lĩnh vực 

công tác tư pháp tại địa phương. 

Trên cơ sở Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để triển khai đối với từng lĩnh vực cụ thể 

của Ngành; chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ từ xây dựng Chương trình, Kế 

hoạch đến triển khai tổ chức thực hiện, luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và gắn liền với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Do vậy, công tác Tư pháp đã 

được triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp ngay từ đầu năm. Đến nay Sở Tư pháp đã hoàn 

thành 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch, kết quả đạt được có tác dụng thúc đẩy việc tổ 

chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt 

và vượt so với chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra, nhất là trong những 

lĩnh vực công tác trọng tâm như quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật, xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, 

qua đó tạo đà tích cực cho việc tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

Tư pháp trong năm 2019. 

Việc đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, duy trì kỷ luật kỷ cương công vụ, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả hơn 

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

Nhìn chung trong năm 2019, toàn ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã thực 

hiện tốt các yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành 

các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng 

vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Chất lượng công tác tư pháp còn có những hạn chế nhất định như một số 

văn bản QPPL còn có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày; công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; tỷ lệ hòa giải thành ở một số 



20 

 

địa phương chưa cao; việc phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên còn hạn 

chế. 

3. Nguyên nhân 

Khối lượng công việc của ngành Tư pháp đảm nhiệm theo chức năng, 

nhiệm vụ cũng như những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao ngày càng nhiều, 

tính chất phức tạp, trong khi số lượng đội ngũ công chức, viên chức hạn chế, do 

vậy trong tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít 

khó khăn. Do là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện cân 

đối, bố trí kinh phí đáp ứng đủ theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Tư pháp. 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢƠNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2020 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 

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

bản QPPL 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015, ban hành văn bản QPPL đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý và 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL 

đúng thời hạn, có chất lượng; tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 

văn bản QPPL do UBND tỉnh và các huyện ban hành; kiểm tra công tác văn bản 

QPPL tại một số đơn vị cấp huyện. 

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cở sở 

Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật 

hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Quy định về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

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

luật 

Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của công tác 

quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật theo yêu cầu 

của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

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

pháp, bồi thƣờng nhà nƣớc 
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Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác về quản lý hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực, nuôi con nuôi cấp tỉnh; giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước 

theo nội dung Kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch 

và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc. 

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công 

dân. Tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đầy đủ, kịp thời 

theo đúng quy định. 

5. Công tác bổ trợ tƣ pháp, trợ giúp pháp lý 

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; thường xuyên cập nhật, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu 

công chứng của tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển và tăng cường năng lực 

đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Đề án phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; 

triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2017. 

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính 

chất phức tạp hoặc điển hình; tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực cho 

người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

6. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dƣỡng 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc ngành Tư pháp, nhất là 

cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức đáp ứng yêu cầu công tác.  

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp theo quy định. 

8. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải 

cách hành chính; thi đua khen thƣởng 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo trong các Nghị 

quyết của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác 

của Sở Tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đơn vị trong ngành tư 

pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
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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, thực hiện 

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

gương người tốt, việc tốt. 

II. GIẢI PHÁP 

1. Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong xây dựng, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương. 

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ quan, 

đơn vị, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị với cơ quan có 

thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp tại địa phương. 

3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong 

ngành tư pháp, ưu tiên bố trí biên chế cho phòng Tư pháp cấp huyện, công chức 

tư pháp - hộ tịch cấp xã để đáp ứng được yêu cầu, khối lượng công việc.  

4. Chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan tài chính có liên quan cân đối, sắp 

xếp, bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                           
Gửi bản giấy: 

- Bộ Tư pháp (B/c); 

Gửi bản điện tử: 

- Bộ Tư pháp; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCPC (Hiền). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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