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BÁO CÁO 
Kết quả công tác tƣ pháp tháng 10, 

 phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 

 

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

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

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện 

trong tháng 10/2020 như sau: 

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

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 33/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2020 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động 

tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, đến nay đơn vị đã hoàn thành 04/04 

nhiệm vụ, cụ thể: 

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

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

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

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

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

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

28/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền 

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

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 

28/9/2020 về việc ban hành danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các 

nội dung được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

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

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL tại điểm cầu tỉnh 

Bắc Kạn. 
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Trình UBND tỉnh ban hành văn bản báo cáo kết quả tự kiểm tra và gửi danh 

mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính 

phủ; Ủy ban Dân tộc; Bộ Ngoại giao; Bộ Công thương. 

Tiến hành thẩm định đối với 04 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến đối 

với 02 dự thảo văn bản QPPL. 

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

a. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá 

tình hình thi hành pháp luật. 

b. Công tác xử lý vi phạm hành chính 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 

16/10/2020 về thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính 

tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia ý kiến 01 vụ việc khai thác rừng trái pháp luật. 

c. Công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 

06/10/2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 

05/10/2020 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh năm 2020. 

Trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Báo cáo số 

592/BC/HĐPH ngày 09/10/2020 về kết quả kiểm tra và tự kiểm tra công tác 

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

Tham mưu Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” ban 

hành Thể lệ Cuộc thi và theo dõi, tổng hợp kết quả Cuộc thi. 

Ban hành Kế hoạch số 399/KH-STP ngày 10/10/2020 về tổ chức hội nghị 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và giới thiệu văn bản pháp luật mới tại xã 

Đồng phúc, huyện Ba Bể năm 2020. 

Cử thành viên tham gia Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao; thẩm tra thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
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nông thôn mới năm 2020; hướng dẫn triển khai lựa chọn xây dựng mô hình “Tổ hoà 

giải ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc”. 

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

Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp 

luật thuộc Hội Luật gia tỉnh; Thông báo kết luận kiểm tra công tác đăng ký, quản lý 

hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực trên địa bàn huyện Na Rì; Thông báo kết luận 

kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 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; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND ngày 02/6/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn người địa phương 

xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu 

phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng 

chỉ hành nghề luật sư cho 01 trường hợp. 

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; giải quyết hồ sơ 

nuôi con nuôi cấp tỉnh; quản lý hộ tịch, chứng thực. Kết quả: Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho 191 trường hợp (trong đó cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho 93 trường hợp; 

phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho 98 trường hợp). 

Trung tâm TGPL ban hành Kế hoạch phối hợp truyền thông về trợ giúp pháp 

lý cho phụ nữ, người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại các xã Bằng Phúc, 

Phương Viên, Đồng Lạc, Nam Cường, huyện Chợ Đồn. 

- Công tác công chứng, chứng thực: Thực hiện công chứng 93 việc, thu 

26.743.000 đ phí công chứng; chứng thực 614 việc, thu 2.141.000 đ phí chứng thực; 

tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước: 11.553.000 đ. 

- Công tác đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá thành 08 hợp đồng. Trong 

đó: Tổng giá khởi điểm: 3.030.000.000 đ; tổng giá bán: 3.195.000.000 đ; tổng chênh 

lệch: 165.000.000 đ. 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý tiếp công dân tại trụ sở 12 lượt người; tiếp nhận 

và thụ lý 11 vụ việc/11 người có đơn đề nghị trợ giúp pháp lý. Trong tháng 10 đã 

hoàn thành 07 vụ việc tham gia tố tụng; thẩm định 12 vụ việc trợ giúp pháp lý. 

 III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

tình hình thực tế của đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; chỉ đạo 

các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm; tập trung tuyên truyền các quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong 
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phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị đã quán triệt 100% công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị tiến hành cài đặt ứng dụng Bluezone theo hướng dẫn của cơ quan 

chức năng. 

Ban lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung phòng, 

chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không lơ là, chủ quan, đồng 

thời tích cực trong tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, linh hoạt 

trong thực hiện nhiệm vụ, không để dịch bệnh ảnh hưởng tới tiến độ công việc, phục 

vụ tốt nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

Trong tháng 10/2020 các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các nội dung công việc sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

trong giai đoạn đầu năm, nhìn chung các nội dung, nhiệm vụ của đơn vị được triển khai 

có chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch công tác năm của ngành. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020  

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

Tham mưu UBND tỉnh rà soát văn bản QPPL do địa phương ban hành với 

Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. 

Tiến hành thẩm định, tham gia ý kiến các đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự 

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

Kiểm tra văn bản lĩnh vực xây dựng. 

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

Xây dựng báo cáo thu thập thông tin trong lĩnh vực TDTHPL; Tham gia ý 

kiến các vụ việc do các đơn vị chuyển đến. 

Tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp cho 

các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 

2020” trên địa bàn tỉnh; Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới quý IV năm 2020 

cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” năm 2020 tại xã Tân Sơn, huyện Chợ 

Mới; tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và giới thiệu văn bản 
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pháp luật mới tại xã Đồng phúc, huyện Ba Bể năm 2020; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền 

viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở của xã Cao Kỳ, Tân Sơn huyện Chợ Mới. 

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

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

của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Công chứng, Luật Đấu giá tài sản, Luật Luật sư, 

Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật. 

Kiểm tra và ban hành thông báo kết luận kiểm tra hoạt động tư vấn pháp luật. 

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

LLTP, lập hồ sơ LLTP theo quy định. 

Tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo kế hoạch. 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 2020 của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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