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Kon Tum, ngày  07  tháng 01 năm 2022 



 

   SỞ TƯ PHÁP 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022 

(Chiều ngày 07/01/2022, bắt đầu vào lúc 13 giờ 30) 

STT Nội dung Thực hiện 

1 

- Ổn định tổ chức                                                 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Mời chủ trì Hội nghị 

Đ/c Hiếu – Chánh Văn phòng Sở 

2 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tư pháp năm 

2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2022 

Đ/c Trần Minh Thắng – Phó Giám 

đốc Sở 

3 Hội nghị thảo luận Lãnh đạo Sở 

4 
Giải đáp các ý kiến thảo luận của Lãnh đạo 

phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

Lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc 

Sở 

5 Hội nghị giải lao 

   

 

6 

 Công bố các Quyết định khen thưởng:                         Đ/c Hiếu - Chánh Văn phòng Sở 

công bố Quyết định mời các đ/c 

Lãnh đạo Sở trao: 

- Tập thể: Đ/c Y Hòa 

- Cá nhân: Đ/c Trần Minh Thắng - 

PGĐ Sở trao 

- Quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp 

tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” 

cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh” 

Mời đ/c Vương Văn Tuyên – PGĐ 

trao 

- QĐ của Giám đốc Sở: tặng Giấy khen tập thể, 

cá nhân Lao động tiên tiến 

- Tập thể: Đ/c Trần Minh Thắng - 

PGĐ Sở trao 

- Cá nhân: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở trao 

 
QĐ của Giám đốc Sở: tặng Giấy khen tập thể, 

cá nhân tư pháp cơ sở 

- Tập thể: đ/c Vương Văn Tuyên – 

PGĐ trao 

- Cá nhân: Đ/c Trần Minh Thắng - 

PGĐ Sở trao 

7 Phát động phong trào thi đua năm 2022 Đ/c Y Hòa - Phó Giám đốc  

8 Kết luận hội nghị Đ/c Y Hòa - Phó Giám đốc  

                                                                                  



UBNDTỈNH KON TUM 
SỞ TƯ PHÁP 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 

công tác năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 25/01/202/10 của UBND tỉnh 

Kon Tum về triển khai công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả thực hiện năm 2021; nhiệm vụ công tác năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 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 (VBQPPL): 

a) Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL): Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Kế hoạch triển khai công tác pháp 

chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

năm 2020
1
; 2) Quyết định tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp
2
; Quyết định công bố danh mục văn bản 

QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần trong năm 2020
3
; Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các 

luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
4
; Quyết định phê duyệt 

chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
5
; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW 

ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị
6
. Văn bản chỉ đạo triển khai việc rà 

soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật
7
. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số16/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 và kéo 

dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh
8
; Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 

109; Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

                                                 
1
 Kế hoạch số 4836/KH-UBND  ngày 31/12/2020. 

2
 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 

3
 Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021  

4
Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/8/2021. 

5
 Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. 

6
Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 13/5/2021. 

7
 Công văn số 1709/UBND-NC ngày 27/5/2021. 

8
 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021.  

9
 Công văn số 49/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 13/01/2021; Tờ trình số 48/TTr-STP  ngày 13/4/2021; Công văn 

số 530/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 28/4/2021; Tờ trình số 64/TTr-STP  ngày 19/5/2021. 



- Trình Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 

10-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Kết luận số 83-

KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”
10

.  

- Tổ chức thẩm định Thẩm định 56 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, 

UBND tỉnh
11

; thẩm định đề nghị xây dựng 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. Tham gia 108 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
12

; 

Tham gia ý kiến đối với 56 đề nghị xây dựng VBQPPL; Tham gia ý kiến đối với 

30 văn  bản khác do các sở, ngành yêu cầu và 22 dự thảo Luật, Nghị định, Thông 

tư, Quyết định của Trung ương. 

b) Công tác kiểm tra VBQPPL:  

- Tự kiểm tra: Tự kiểm tra 32 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành. 

Kết quả: qua tự kiểm tra phát hiện 01 văn bản có nội dung chưa thống nhất
13

, Sở 

Tư pháp đã có báo cáo gửi UBND tỉnh theo quy định
14

; 

- Kiểm tra theo thẩm quyền: Đã tiến hành kiểm tra 37 văn bản do HĐND-

UBND cấp huyện ban hành; Qua kiểm tra phát hiện 03 văn bản trái pháp luật
15 

và 

đã thông báo đề nghị cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo quy định 

của pháp luật
16

. Cơ quan ban hành văn bản đã tiến hành xử lý văn bản theo quy 

định
17

. 

 - Kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn lĩnh vực: Kiểm tra, rà soát VBQPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
18

. Báo cáo 

thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 03/BC-TTHĐND ngày 22 tháng 01 năm 

2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật
19

; Báo cáo năm chính thức công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
20

; Báo cáo kết quả công tác soạn thảo, 

ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
21

.
 

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:  

                                                 
10

 Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 12/01/2021;  
11

 20 Nghị quyết và 36 Quyết định. 
12

 36 Nghị quyết và 72 Quyết định 
13

 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh quy định việc cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 
14

 Báo cáo số 125/BC-STP ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp. 
15

 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Ia H'Drai; Quyết địnhsố 01/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của 

UBND huyện Đăk Tô.  
16

 Kết luận số 01/KL-STP ngày 14/6/2021; Kết luận số 02/KL-STP ngày 24/6/2021 của Sở Tư pháp. 
17

 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Ia H'Drai bãi bỏ văn bản 

QPPL do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; Quyết địnhsố 02/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2021 của 

UBND huyện Đăk Tô bãi bỏ văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân huyện ban hành.  
18

 Báo cáo số 14/BC-STP ngày 02/02/2021. 
19

 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/3/2021. 
20

 Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 09/02/2021; Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 22/02/2021. 
21

 Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 25/6/2021 



- Rà soát thường xuyên: Rà soát 43 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. 

Kết quả rà soát: các văn bản đang còn hiệu lực. 

- Rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực: Rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
22 

; Rà soát văn bản 

QPPL liên quan đến Luật cư trú
23

; Rà soát, tự kiểm tra văn bản quy QPPL liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
24

; Rà soát, tự kiểm tra văn 

bản quy QPPL có liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào 

tạo
25

; Rà soát, tự kiểm tra văn bản quy QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
26

;  Rà soát, tự kiểm tra văn bản quy QPPL 

liên quan đến lĩnh vực quản  lý nhà  nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27

. Báo cáo 

kết quả rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định gây vướng mắc, ách tắc, 

cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội
28

; Rà soát, tự kiểm tra văn 

bản quy QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
29

.... 

- Rà soát, công bố Danh mục văn bản theo định kỳ: Tổng hợp, kiểm tra kết 

quả rà soát và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công bố danh mục văn 

bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần trong năm 2020
30

. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố tại 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021
31

. 

d) Công tác pháp chế; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32

. Đề nghị 

Sở Tài chính xem xét, tham mưu bố trí kinh  phí triển khai  thực hiện Chương  

trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021
33

; Đề nghị các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước báo cáo tổng kết Đề án 

kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
34

. 

Báo cáo đánh giá 03 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
35

. 

Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Chương trình số 

1828/CTr-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh trong quý I/2021
36

; Báo cáo kết 

                                                 
22

 Công văn số 813/STP-XDKT&TDTHPL ngày 23/6/2021 
23

 Công văn số 1221/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 25/8/2021. 
24

 Công văn số 1379/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 22/9/2021. 
25

 Công văn số 1372/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 20/9/2021. 
26

 Công văn số 1401/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 27/9/2021. 
27

 Công văn số 1408/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 27/9/2021 
28

 Công văn số 1619/UBND-NC ngày /5/2021. 
29

 Công văn số 1576/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 27/10/2021. 
30

 Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 21/01/2021.  
31

 Theo đó: văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong năm 2020 là 87 văn bản; văn bản hết hiệu lực một 

phần trong năm 2020 gồm 24 văn bản; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01 tháng 01 năm 

2020 nhưng chưa được công bố gồm 07 văn bản. 
32

 Kế hoạch số 4836/KH-UBND  ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh. 
33

 Công văn số 1490/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 22/10/2021 
34

 Công văn số 1001/STP-XDKT&TDTHPL ngày 23/7/2021 
35

 Báo cáo số 65/BC-STP ngày 24/3/2021 
36

 Báo cáo số 43/BC-STP ngày 05/3/2021 



quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong quý III năm 2021
37; 

Báo cáo 

kết quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
38

. Báo 

cáo kết quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong quý III năm 2021
39

; 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai nhiệm vụ tăng cường 

xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 9 tháng đầu năm 2021
40

.  

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)
41

, theo dõi thi 

hành pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
42

; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
43

; 2) Kế 

hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh năm 2021
44

; 3) Văn bản triển khai nội dung đánh giá thi hành pháp luật 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh
45

; 4) Văn bản chỉ đạo triển khai công tác thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
46

; 5) Văn bản chỉ đạo về thực hiện 

Kế hoạch TDTHTHPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh
47

; 6) Ban hành văn bản chỉ đạo 

đồng thời, tổng hợp báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-

CP ngày 30 tháng  9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 56/2016/NĐ-CP
48

); 7) Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017)
49

. 

- Giám đốc Sở Tư pháp ký thừa ủy quyền Chủ tịch UBDN tỉnh: Báo cáo tình 

hình triển khai nhiệm vụ cải thiện Chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2021
50

; Báo cáo 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021
51. 

Tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện 

pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn
52

; văn bản góp ý Hồ sơ dự thảo Nghị 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý phạm hành 

chính
53

;  

                                                 
37

 Báo cáo số 225/BC-STP ngày 06/93/2021 
38

 Báo cáo số 133/BC-STP ngày 04/6/2021 
39

 Báo cáo số 225/BC-STP ngày 06/9/2021. 
40

 Báo cáo số 248/BC-STP ngày 21/9/2021. 
41

 Trong năm 2020, tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện và xử lý là 5.015 vụ; đã 

xử phạt 5.432 đối tượng với tổng số tiền phạt đã thu được là 7.891.176.806 đồng. Giá trị tang vật, phương tiện, hàng 

hóa bị tịch thu đã tổ chức bán đấu giá theo quy định 1.002.189.000 đồng. 
42

 Kế hoạch số 506/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 08/02/2021 
43

 Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 9/3/2021. 
44

 Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 15/3/2021. 
45

 Văn bản số 778/UBND-NC ngày 9/3/2021. 
46

 Văn bản số 1242/UBND-NC ngày 17/4/2021 
47

 Công văn số 3859/UBND-NC ngày 26/10/2021: Tờ trình số 124/TTr-STP ngày 21/10/2021 
48

 Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 12/3/2021. 
49

 Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 12/3/2021. 
50

 Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 08/6/2021 
(51)

 Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 13/7/2021  
52

  Văn bản số 1906/UBND-NC  ngày 10/06/2021; Phiếu chuyển số 1436/PC-NC ngày 25/5/2021 
(53

 
)
Văn bản số 2005/UBND-NC ngày 17/6/2021 



- Trong năm 2021, tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được 

phát hiện và xử lý là 5.907 vụ (tăng 892 vụ so với năm 2020); đã xử phạt 6.007 đối 

tượng (tăng 575 đối tượng so với năm 2020) với tổng số tiền phạt đã thu được là 

7.750.304.000 đồng (giảm 140.872.806 đồng so với năm 2020). Giá trị tang vật, 

phương tiện, hàng hóa bị tịch thu đã tổ chức bán đấu giá theo quy định 

516.895.000 đồng (giảm 485.294.000 đồng với năm 2020). 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở 

a) Công tác PBGDPL
54

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Kế hoạch về 

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

năm 2021 trên địa bàn tỉnh
55

; 2 ) Kế hoạch về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh
56

; 3) Kế hoạch triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh
57

; 3) Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
58

; 4) Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
59

; 5) Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
60

; 6) Văn hướng dẫn tổng kết 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình
61

; 7) 

Văn bản hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg của TTg Chính phủ
62

; 8) Công bố danh sách xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020 trên địa bàn tỉnh
63

; 9) Báo cáo sơ kết 03 năm 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 phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
64

; Báo cáo 

tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-

TTg ngày 25/5/2017 của của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
65

; Báo cáo 

tổng kết Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
                                                 

54
 Biên soạn, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở 04 Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật; 01 tập Đề 

cương phổ biến pháp luật về bầu cử; Biên soạn, cấp phát miễn phí 500 cuốn tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật liên quan 

đến phòng, chống tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người”; 500 cuốn “Hỏi - đáp kiến 

thức pháp luật dành cho tuyên truyền viên pháp luật”; 500 cuốn tài liệu "200 câu hỏi - đáp pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng";7.000 tờ gấp các loại, nội dung liên quan đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế; 15.000 tờ gấp các loại, nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội... phát hành 05 số Thông tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn), 03 số Tập san Tư pháp (2.100 cuốn) góp phần 

nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
55

 Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021. 
56

 Kế hoạch số 1030/KH-UBND ngày 30/3/2021. 
57

Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 
58

 Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 12/7/2021  
59

 Kế hoạch số 3272/KH-UBND ngày 14/9/2021 
60

 Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 
61

 Công văn số 1475/UBND-NC ngày 10/5/2021. 
62

 Công văn số 1616/UBND-NC ngày 20/5/2021 
63

 Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2021 
64

 Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 28/02/2021. 
65

 Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 28/7/2021. 



PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh
66

. Theo đó, Sở Tư pháp đã 

hướng dẫn triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch 

của Trung ương và địa phương đối với công tác PBGDPL: Văn bản liên quan đến 

công tác Phổ biến giáo dục pháp luật về công tác Bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội 

đồng nhân nhân các cấp
67

; Các văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19
68

; Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo Chương trình, Kế hoạch, Đề án 

được giao
69

...Thực hiện tốt có chất lượng, số lượng về tiến độ báo báo theo yêu cầu 

các cấp
70

...  

b) Công tác hòa giải cơ sở
71

:  Ban hành công văn rà soát, củng cố, kiện toàn 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở
72

; 

Kế hoạch
73

 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức quản lý công tác 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh, theo đó, dự kiến tổ chức 03 Hội nghị cho các đối tượng là công chức Tư 

pháp - Hộ tịch, công chức Tư pháp huyện, đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở... 

trong đó tập trung phổ biến, giới thiệu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, 

phòng, chống tham nhũng, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ về công tác 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... 

c) Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ban 

hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh
74

; Công bố công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
75

. Theo 

đó, toàn tỉnh có 98/102 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 96%). 

d) Công tác Hội đồng phối hợp PBGDPL
76

: Tham mưu Hội đồng phối hợp 

                                                 
66

 Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 29/7/2021. 
67

 Công văn số 150/STP-PBGDPL ngày 29/01/2021 về việc triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 

346/STP-PBGDPL ngày 17/3/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"; Công văn số 524/STP-PBGDPL ngày 27/4/2021 về việc đôn đốc tham 

gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". 
68

 Công văn số 177/STP-PBGDPL ngày 03/02/2021 về việc tăng cường phổ biến pháp luật về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 
69

 Công văn số 66/STP-PBGDPL ngày 15/01/2021 về báo cáo số liệu thống kê chính thức công tác PBGDPL 

năm 2020;Công văn số 196/STP-PBGDPL ngày 08/02/2021 về việc hướng dẫn, đôn đốc sơ kết, đánh giá 03 năm 

thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP;Công văn số 537/STP-PBGDPL ngày 30/4/2021 về việctổng kết triển khai 

thực hiện Đề án “Tăng cườngPBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”;Công văn số 648/STP-

PBGDPL ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017 -2021... 
70

 Báo cáo số 57/BC-STP ngày 15/03/2021 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016-2020; Báo cáo số 67/BC-STP ngày 25/03/2021 về kết quả thực hiện công tác PBGDPL về trẻ em Quý I năm 

2021; Báo cáo số 71/BC-STP ngày 05/4/2021 về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 

của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số 103/BC-STP ngày 

12/05/2021 về công tác phổ biến liên quan đến công tác bầu cử; Báo cáo số 117/BC-STP ngày 21/5/2021 về sơ kết 

công tác phòng, chống ma tuý bán người 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
71

Hiện nay, toàn tỉnh có 759 tổ hòa giải với 5.164 hòa giải viên. 
72

 Công văn số 1174/STP-PBGDPL ngày 18/8/2021 
73

 Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 01/6/2021  
74

 Kế hoạch số số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 
75

 Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2021  
76

 HĐPH PBGDPL tỉnh có 38 thành viên; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 238; Báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện: 233; tuyên truyền viên pháp luật: 2.226. 



PBGDPL tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch
77

 hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh năm 2021; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Hội đồng phối 

hợp PBGDPL các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

theo Kế hoạch
78

. Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon 

Tum
79

. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh
80

, phê 

duyệt danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh
81

. 

e) Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ
82

, theo đó, thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động các cấp Hội Luật gia, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật 

gia tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dựán xã 

hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý.. 

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

đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. 

a) Công tác Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi: Tham mưu UBND tỉnh Ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi 

con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2021
83

 và tiến hành kiểm tra theo kế hoạch. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, theo đó, thường 

xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết kịp thời vướng mắc 

trong công tác hộ tịch tại các địa phương
84

.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Quy chế phối hợp liên ngành về giải 

quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
85

; 2) Báo cáo tổng 

kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và 

hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86

. Phổ biến 

và đề nghị UBND các huyện thành phố phổ biến Thông tư số 10/2020/TT-BTP về 

việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy 

tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
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 Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/2/2021 
78

 Công văn số 151/STP-HĐPH ngày 29/01/2021; Công văn số 208/STP-HĐPH ngày 17/02/2021; Công văn số 

349/STP-HĐPH ngày 18/3/2021; Công văn số 540/STP-HĐPH ngày 30/04/2021;  
79

 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 20/8/2021  
80

Quyết định số 3288/QĐ-HĐPH ngày 14/9/2021. 
81

Quyết định số 3289/QĐ-HĐPH ngày 14/9/2021. 
82

 Công văn số 2999/UBND-NC ngày 14/8/2020 của UBND 
83

 Kế hoạch số 2494/KH-UBND ngày 21/07/2021. 
84

 Tăng cường quản lý Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử như: khóa, xóa và cấp 

mới tài khoản Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố theo yêu cầu; Hướng 

dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho các địa phương. Tiếp tục triển khai liên thông thủ tục hành chính trong việc đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hướng dẫn địa phương xử lý một số vướng 

mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm và thông báo cho Công an 

tỉnh Kon Tum, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh khi thiếu số định danh cá nhân 

và xử lý các vấn đề có liên quan... 
85

 Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 06/05/2021 
86

 Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 26/05/2021 



b) Công tác chứng thực: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 

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; 

Triển khai thực hiện 35% đơn vị cấp xã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính theo nhiệm vụ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.  

c) Công tác lý lịch tư pháp
87

: Thường xuyên phối hợp liên ngành trong triển 

khai có hiệu quả Luật lý lịch tư pháp và phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực 

hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 về phối hợp, tra cứu xác minh thông 

tin để cấp phiếu LLTP. 

d) Về công tác bồi thường nhà nước; đăng ký biện pháp bảo đảm: Triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Bồi thường nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum
88

; Ban hành Công văn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường 

Nhà nước năm 2021
89

;  Báo cáo rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện 

pháp bảo đảm và Sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trên địa 

bàn tỉnh
90

; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình 

giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2021 theo Luật Trách nhiệm 

bồi thường của  Nhà nước
91

. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản  

a) Công tác Luật sư, tư vấn pháp luật: Tham mưu Sơ kết 01 năm thực hiện 

Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư (mật); Cấp 01 giấy 

phép hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và thông báo cho các cơ 

quan liên quan biết. Đăng ký hoạt động cho 01 Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật 

sư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề Luật sư với 08 luật sư hành 

nghề tại địa phương. 

b) Công tác Công chứng
92

: Trình UBND tỉnh Quyết định thành lập 01 Văn 

phòng công chứng. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công 

chứng
93

.  

 Trình Bộ Tư pháp về việc đề nghị bổ nhiệm 03 công chứng viên và cấp thẻ 

đăng ký hành nghề công chứng cho 03 trường hợp. Ban hành Quyết định về việc 
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 Tiếp nhận 1.757 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Lập phiếu và cấp mới 1.750 trường hợp còn lại 7 

trường hợp đang tiếp tục yêu cầu Trung tâm LLTPQG và Tòa án Quân sự TW xác minh. Chuyển Tòa án Quân sự 

Trung ương xác minh trường hợp có thời gian công tác trong quân ngũ (41 trường hợp). Xử lý thông tin lý lịch tư 

pháp theo đúng quy định: tiếp nhận 3.580 thông tin LLTP và lập 516 hồ sơ lý lịch tư pháp. 
88

 Quyết định số số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 
89

 Công văn số 617/UBND-NC ngày 22/02/2022. 
90

 Báo các số 61/BC-UBND ngày 05/03/2021  
91

Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 02/08/2021. 
92

 Trong năm 2021 các Phòng công chứng số 1 đã công chứng được 7671 hợp đồng giao dịch; phí thu được 

3.746.561.000đồng; Chứng thực 31.561 bản sao, phí thu được 231.286.000đồng; Phòng công chứng số 2 đã công 

chứng được 5848 hợp đồng giao dịch; phí thu được1.752.366; Chứng thực được 9.051 bản sao, phí thu được 

102.681.000đồng. 
93

 Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 29/03/2021 



thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề cho 02 trường hợp. Thông 

báo về đăng ký kiểm tra tập sự hành nghề công chứng cho 04 trường hợp; Thực 

hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng
94

. 

c) Công tác Giám định tư pháp: Tham mưu UBDN tỉnh ban hành Kế hoạch 

về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2021
95

; Công bố danh sách giám định viên tư 

pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh và thông báo cho các cơ quan liên quan biết
96

. Thực hiện cấp thẻ Gíam 

định viên tư pháp theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 tổ chức giám 

định; 52 giám định viên; 14 người giám định theo vụ việc. 

Bành Kế hoạch về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và 

nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2021”
97

. 

d) Công tác Trợ giúp pháp lý
98

: Tham mưu UBDN tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn 

về tài chính năm 2021
99

. Theo đó, đặt trọng tâm vào hoạt động trợ giúp pháp lý trợ 

giúp pháp lý cho trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo 

và huyện nghèo của tỉnh Kon Tum. Chỉ đạo Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2021
100

. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác 

phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2021
101

.  

e) Công tác đấu giá tài sản
102

: Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một số 

giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
103

. Quyết 

định sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
104

. 
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 Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt 

động công chứng. Thông báo tài sản bị kê biên và thực hiện công tác công chứng, chứng thực cho các tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã: Đắk Ngọk; Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon 

Tum.Thông báo cho các cơ quan có liên quan về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng khóa X. Đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo triển khai các việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giá đất. Đề 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch về đất đai. Đề 

nghị các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19. Đề nghị các tổ 

chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố. Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát những người đạt điều kiện đăng ký kiểm tra hành nghề 

tập sự lần thứ tư.... 
95

 Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 17/02/2021 
96

 Công văn số 516/UBND-NC ngày 08/02/2021 
97

 Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 31/08/2021. 
98

 Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch covid-19, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum 

không tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý. Tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 101 vụ thuộc lĩnh vực hình 

sự(trong đó bảo vệ:17 vụ, bào chữa:84 vụ, đại diện ngoài tố tụng:01) và đại diện ngoài tố tụng 01 vụ; Duy trì việc 

phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật qua sóng phát thanh được 52 chương trình 

bằng tiếng BahNar và tiếng Xê Đăng. 
99

 Kế hoạch số 4758/KH-UBND ngày 25/12/2020. 
100

 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2021. 
101

 Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 27/10/2021. 
102

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã tổ chức đấu giá thành 245 cuộc đấu giá tài sản với tổng giá khởi 

điểm 210.140.034.394 đồng; tổng giá bán được  228.950.410.707 đồng, tăng 18.810.376.313 đồng so với giá khởi 

điểm. 
103

 Công văn số 2857/UBND-NC ngày 16/08/2021. 
104

 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021. 



Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

đối với công tác đấu giá tài sản
105

.  

6. Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; 

ứng dụng công nghệ thông tin; tổng hợp. 

a) Công tác tổ chức cán bộ
106

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
107

; Ban 

hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh 

Kon Tum
108

; Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
109

. Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) 

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình số 51-CTr/TU ngày 

09/02/2018 của Tỉnh ủy.  

Đề nghị phê duyệt kết quả quy hoạch giai đoạn 2021-2026 đối với các chức 

danh thuộc diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
110

. Quyết định số 

về việc giữ nguyên và bổ sung quy hoạch đối với các chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các đơn vị tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2021 – 

2026
111

. Triển khai các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch số lượng 

người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2022.  

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ. Chuyển công chức sang viên 

chức cho 01 trường hợp; Thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ nhiệm lại Gíam đốc 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Tiếp nhận và phân công công tác cho 01 trường 

hợp công chức mới trúng tuyển, đồng thời phân công công chức hướng dẫn tập sự. 

Trình hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chế độ tập sự đối với công chức
112

. Báo 

cáo thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán
113

. Đề nghị 
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 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum và thông báo cho các 

cơ quan liên quan biết. Triển khai quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Thông tin về việc cấp tài khoản sử 

dụng Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản cho Công ty đấu giá hợp danh Song Pha - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 

Đề nghị Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thu hồi, xử lý thẻ Đấu giá viên. Thông báo về việc tạm 

ngừng kinh  doanh của doanh nghiệp của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum cho các cơ quan liên 

quan biết. Bổ sung hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản. Đề nghị Công ty cổ 

phần du lịch - thương mại - khách sạn Hưng Yên Kon Tum xác minh việc tổ chức bán đấu giá Siêu thị Koruco Kon 

Tum. Thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham dự Họp xét chọn tổ chức tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; dự toán chi phí thăm dò khoáng sản; hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Xây dựng tờ gấp tuyên truyền pháp luật về đấu giá tài sản.. 
106

 Trong năm 2021 đã cử 10 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng: Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo 

quản lý cấp Sở; cấp Phòng; quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên viên chính và chuyên viên; Đào tạo bồi dưỡng cao 

cấp chính trị, trung cấp chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên... 
107

 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 
108

 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. 
109

 Kế hoạch số 2027/KH-UBND, ngày 18/4/2021 
110

 Công văn số 586/STP-VP ngày 12/5/2021; Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 12/8/2021 
111

 Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 10 tháng 5 năm 2021. 
112

 Tờ trình số 110/TTr-STP ngày 17/8/2021 
113

 Văn bản số 1165/STP-VP ngày 17/8/2021 



phê duyệt Quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

giai đoạn 2021-2026
114

. Thực hiện đầy đủ báo cáo theo yêu cầu
115

. 

b) Công tác Thi đua khen thưởng: Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan; ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch về phát động 

phong trào thi đua do các cấp phát động
116

; Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua đối 

với các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và phát động 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng như 

hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp phát động...Các đơn vị trong ngành Tư 

pháp đã tiến hành giao ước thi đua với nhau, phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu đầu 

năm đăng ký
117

. 

c) Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, 

tài chính
118

:  

- Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021
119

; Chương 

trình công tác cải cách tư pháp năm 2021
120

; Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển 

khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp;  hợp tác nước ngoài về 

pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai công tác tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh
121

 và báo cáo theo định kỳ Báo cáo tổng kết công tác tư 

pháp năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
122

; Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị định 113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc tế về pháp luật
123

.  

- Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của kết quả chỉ số cải 

cách hành chính nhà nước năm 2021; Kế oạch hoạt động thông tin đối ngoại; Kế 

                                                 
114

 Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 12/8/2021 
115

 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18
115

; Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ đầu 

nhiệm kỳ khóa XI đến nay
115

; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận số 71-KL/TW của Ban bí Trung ương 

Đảng và Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về các trường hợp sai phạm trong công tác 

tuyển dụng công chức, viên chức
115

. Báo cáo thực trạng số liệu công chức, viên chức về kết quả sử dụng biên chế và 

đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 

17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức
115

. 
116

 Công văn số 35/STP-TĐKT ngày 11/01/2021 về việc đăng ký giao ước thi đua ngành tư pháp năm 2021; Văn 

bản số 242/STP-VP ngày 24/02/2121 đăng ký giao ước thi đua, khu vực thi đua Khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2021; Văn bản số 426/STP-VP ngày 01/4/2021 đăng ký giao ước thi đua khối 

thi đua các cơ quan Nội chính; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp về phát động Phong trào 

thi đua năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 14/4/2021 kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 

2021 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; Kế 

hoạch số 21/KH-STP ngày 29/4/2021 phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch số 23/KH-STP ngày 12/5/2021 

về phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. 
117

 Danh hiệu Tập thể: Lao động xuất sắc 07 đơn vị, Lao động tiên tiến 01 đơn vị; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh 01 cá nhân, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 26 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến 34 cá nhân; Hình 

thức khen thưởng: đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 cá nhân; Đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân 

dân tỉnh tặng Bằng khen đối với 06 tập thể và 23 cá nhân, đề nghị Giám đốc khen 36 cá nhân; Có 9/10 phòng tư 

pháp các huyện, thành phố đăng ký các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân và đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen.  
118

 Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ về Báo cáo tài chính; tiết kiệm chi tiêu văn phòng phẩm để tăng thu 

nhập cho công chức; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công chức. 
119

 Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 15/12/2020 
120

 Chương trình số 02/CTr-STP ngày 25/02/2021 
121

 Kế hoạch số 287/KH-UBND, ngày 25/01/2021 
122

 Tờ tình 136/TTr-STP, ngày 22/11/2021 
123

 Báo cáo số 156/BC-UBND, ngày 14/6/2021 



hoạch công tác đối ngoại năm 2021; Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính; Xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1677/KH-UBND triển khai Đề án 

phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2021-

2025; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

- Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 

07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 

2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 

4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức rà soát, tích hợp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công quốc gia
124

; 

triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử theo tinh thần Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP đến 69/102 đơn vị cấp xã và các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện báo cáo các nội dung định kỳ, đột xuất theo yêu cầu
125

. 

- Chỉ đạo, triển khai các văn bản của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh 

Covid-19. Theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. 

- Việc đăng tải, cập nhật hiệu lực của văn bản đã được thực hiện theo đúng 

quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/8/2015 của Chính phủ về cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
126

.  

Ngoài ra, trong năm 2021, Ngành Tư pháp đã tổ chức rà soát, tích hợp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công 

quốc gia
127

; Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử theo tinh thần Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP đến 69/102 đơn vị cấp xã và các Phòng Tư pháp trên địa 

bàn tỉnh. 

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

phòng, chống tham nhũng. 

a) Công tác thanh tra: Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định về việc phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
128

. Theo Kế hoạch, Thanh tra Sở Tư 

pháp đã thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên ngành
129

, đồng thời, ban hành Kết luận 
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 Tích hợp 120 dịch vụ công mức độ 4 của ngành tư pháp trên cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc 

gia. 
125

 Báo cáo rà soát, đề xuất các giải pháp cải thiện đối với các chỉ số thành phần PCI; Báo cáo tình hình kết quả 

giải quyết TTHC quý III/2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trong Quý 3/2020; 

Kết quả triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Truyền thông 

về xây dựng xã hội học tập”; Kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

đến năm 2020... 

 
126

 Đã tổ chức thu thập, cập nhật được 1.071 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Trong đó: 285 Nghị 

quyết, 32 Chỉ thị, 754 Quyết định. 
127

 Tích hợp 120 dịch vụ công mức độ 4 của ngành tư pháp trên cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc 

gia. 
128

 Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 12/12/2021 
129

 Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và phòng chống tham 

nhũng tại phòng công chứng số 2; Thanh tra thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Quang 

Trung, thành phố Kon Tum. 



thanh tra theo quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Tư pháp
130

. 

Thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân; duy trì địa điểm tiếp công dân và công 

chức thường trực tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, cử công chức trực, tiếp 

công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử 

đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 

– 2026. Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở năm 

2021
131

. 

Trong năm 2021, tiếp nhận và xử lý 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân theo quy định
132

. 

b) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Sở Tư pháp ban hành Kế 

hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
133

; Thực hực hiện 

đầy đủ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
134

. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi: Trong năm 2021, Sở Tư pháp luôn nhận được sự 

quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; chỉ đạo, hướng dẫn 

về chuyên môn của Bộ Tư pháp; sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh giao. 

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân:  

- Do ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 nên một số nhiệm vụ công tác 

tư pháp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai không đảm bảo 

theo Kế hoạch đề ra, nhất là các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ.  

- Kinh phí dành cho các hoạt động nghiệp vụ tư pháp ở các ngành, các địa 

phương còn rất hạn hẹp.  

                                                 
130

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
(130)

; Báo cáo công khai 

kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Quý I, II, III/2021
130

; Báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Quý I, II, III/2021
(130)

; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

thanh tra Quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2021
(130)

; (5) Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra ngân 

sách nhà nước năm 2020
(130)

; Baso cáo triển khai Kế hoạch số 75/KH-BDN ngày 24/3/2021 của Ban Dân nguyện - 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

10, 11 Quốc hội khóa XIV và giám sát khiếu nại, tố cáo năm 2021
(130)

; Báo cáo kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - 

xã hội; việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, kiểm toán Nhà nước
(130)

; .... 
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 Thông báo số 88/TB-STP ngày 14/12/2020. 
132

 Đơn khiếu nại, tố cáo của bà Trần Thị Tý; Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu; Đơn đề nghị tiếp tục 

hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đơn góp ý của ông Đặng Quốc Việt; Đơn kêu cứu 

khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Thiên Hương; Đơn kiến nghị của ông Lưu Phong San. 
133

 Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 29/01/2021 
134

 Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công 

ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng; Báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2020; Văn bản về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng các tháng cuối năm 

2021; Văn bản tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2019 của tỉnh Kon 

Tum theo kết quả đánh giá của Thanh tra Chính phủ..... 



III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 

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

VBQPPL: Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban 

hành của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì 

soạn thảo. Xây dựng Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành. 

Trình HĐND tỉnh Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết, nội dung trong các nghị quyết 

không còn phù hợp (sau khi có thông báo của HĐND tỉnh). Phối hợp tham gia ý 

kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh. Thẩm định các dự thảo 

văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật; Tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản QPPL theo sự chỉ đạo của 

UBD tỉnh và Bộ Tư pháp. Tổ chức thực Kế hoạch kiểm tra VBQPPL. Giúp UBND 

tỉnh tự kiểm tra 100% số văn bản do UBND tỉnh ban hành. Kiểm tra 100% số văn 

bản QPPL do HĐND và UBND cấp huyện ban hành; Hướng dẫn cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản QPPL và kiểm tra văn bản QPPL 

của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tập trung vào một số ngành 

như: Thuế, hải quan, kế hoạch và đầu tư, đất đai. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh mới ban hành. 

2. Công tác hành chính tư pháp: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực hành chính tư pháp, Quốc tịch; nuôi con nuôi; đẩy mạnh việc ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ 

tịch; Tăng cường quản lý hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi. Tiếp tục triển khai việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP; tăng 

cường quản lý nhà nước công tác chứng thực. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch 

vụ công trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo sự thuận lợi tối đa cho 

người dân, doanh nghiệp; phấn đấu tăng tỷ lệ đăng ký trực tuyến tại các Trung tâm 

đăng ký. 

3. Công tác bổ trợ tư pháp; Trợ giúp pháp lý (TGPL); Đấu giá tài sản: 

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; 

Đấu giá tài sản; triển khai có hiệu quả Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; tăng cường quản lý các tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn tỉnh. 

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản; thực hiện Đề án tăng cường các 

biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp, Đề 

án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2015-2025.  

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL): Thực hiện có chất 

lượng, hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương, Bộ Tư pháp 

đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, 

hướng dẫn hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp, các ngành, địa phương; nâng 

cao đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật cả về số lượng 



cũng như về chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; phát huy sức mạnh toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... 

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

luật: Tiếp tục triển khai quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2022; tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện những thiếu sót, 

hạn chế trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác xây dựng ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học: Tiếp tục 

kiện toàn về tổ chức bộ máy, nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước và lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính nhanh, gọn, đáp ứng yê cầu cá nhân, tổ chức. 

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

Thực hiện tốt Luật Thanh tra, và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh hoạt 

động thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và thanh tra chuyên ngành trên 

một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; thường trực tiếp công dân, tiếp nhận, 

xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, 

góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội./. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu VT/VPTH.                                                                        
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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021  

và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 510/CV-KTĐNC, ngày 29/11/2021 của của Trưởng 

khối Thi đua các cơ quan Nội chính về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng và kết quả tự chấm điểm của đơn vị. Sở Tư pháp tỉnh báo kết quả thực hiện 

công tác thi đua năm 2021, như sau:   

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ 

Về cơ cấu tổ chức gồm có: Giám đốc Sở đang chờ bổ nhiệm; 03 Phó Giám 

đốc; 04 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
135

; Có 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
136

; 

Tổng số công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị có 61 người; Tổng số 

biên chế được giao 51 biên chế
137

. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

PHONG TRÀO THI ĐUA: Nhận thức sâu sắc, vai trò của công tác thi đua, khen 

thưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo Sở 

Tư pháp tỉnh Kon Tum đã nghiêm túc chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản của 

cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan
138

.   

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI 

ĐUA 

1 Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng của Trung ương, của ngành Tư pháp 

Trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 

tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo các nội dung, yêu cầu 

theo Luật Thi đua, khen thưởng; Thông qua các Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã nghiêm 
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 Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Xây dựng kiểm tra và Phổ biến pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ Trợ 

tư pháp. 
136

 Phòng Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước.  
137

 Biên chế hành chính 26 (trong đó có 01 trường hợp biệt phái sang Hội Luật gia tỉnh); Biên chế sự nghiệp 25.  
138

 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 

2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 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; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 

của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum... 



túc triển khai, phổ biến nội dung Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung các hướng dẫn trong công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động trong ngành biết, triển khai thực hiện. 

2. Việc xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua  

Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và những nhiệm vụ khác 

được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp giao. Giám đốc Sở đã ban hành đầy đủ các 

văn bản, kế hoạch về phát động phong trào thi đua do các cấp phát động
139

; Tổ 

chức đăng ký danh hiệu thi đua đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng tư pháp 

các huyện, thành phố và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

các ngày lễ lớn trong năm cũng như hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp phát 

động... Các đơn vị trong ngành và Phòng tư pháp các huyện, thành phố cũng đã 

tiến hành giao ước thi đua với nhau, phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu đầu năm đăng 

ký. 

3. Tổ chức đăng ký giao ước thi đua các tập thể và cá nhân năm 2021 

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tư pháp đăng ký thi đua năm 2021 và xây dựng bảng đăng ký giao ước thi đua 

năm 2021 gửi Bộ Tư pháp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua Nội 

chính tỉnh, Khu vực thi đua các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên. Tham gia Hội 

nghị ký kết giao ước công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2021. 

4. Kết quả triển khai các phong trào thi đua tại đơn vị: 

4.1. Phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”: 

a. Công tác xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo VBQPPL 

- Công tác xây dựng văn bản: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Kế hoạch 

triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
140

; 2) Quyết định tổ chức lại một số tổ chức 

tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp
141

; Quyết định 

công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020
142

; Quyết định ban hành 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Kon Tum quy định chi tiết 

nội dung được giao tại các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông 
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 Công văn số 35/STP-TĐKT ngày 11/01/2021 về việc đăng ký giao ước thi đua ngành tư pháp năm 2021; Văn 

bản số 242/STP-VP ngày 24/02/2121 đăng ký giao ước thi đua, khu vực thi đua Khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2021; Văn bản số 426/STP-VP ngày 01/4/2021 đăng ký giao ước thi đua khối 

thi đua các cơ quan Nội chính; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp về phát động Phong trào 

thi đua năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 14/4/2021 kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 

2021 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; Kế 

hoạch số 21/KH-STP ngày 29/4/2021 phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch số 23/KH-STP ngày 12/5/2021 

về phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. 
140

 Kế hoạch số 4836/KH-UBND  ngày 31/12/2020. 
141

 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 
142

 Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021  



qua
143

; Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp giai đoạn 

2021-2025
144

; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10 

tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 04/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị
145

. Văn 

bản chỉ đạo triển khai việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp 

luật
146

. 

- Thẩm định, tham gia ý kiến: Tổ chức thẩm định Thẩm định 56 dự thảo văn 

bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
147

; thẩm định đề nghị xây dựng 02 đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia 108 dự thảo văn bản QPPL của 

HĐND, UBND tỉnh
148

; Tham gia ý kiến đối với 56 đề nghị xây dựng VBQPPL; 

Tham gia ý kiến đối với 30 văn  bản khác do các sở, ngành yêu cầu và 22 dự thảo 

Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định của Trung ương. 

- Về kiểm tra VBQPPL: Tự kiểm tra 32 Quyết định QPPL do UBND tỉnh 

ban hành. Kết quả: qua tự kiểm tra phát hiện 01 văn bản có nội dung chưa thống 

nhất
149

, Sở Tư pháp đã có báo cáo gửi UBND tỉnh theo quy định
150

; 
 

- Rà soát hệ thống hóa các VBQPPL: Rà soát 43 văn bản QPPL do UBND 

tỉnh ban hành. Kết quả rà soát: các văn bản đang còn hiệu lực. 

b. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở 

- Công tác PBGDPL
151

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 1) Kế hoạch về 

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

năm 2021 trên địa bàn tỉnh
152

; 2 ) Kế hoạch về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh
153

; 3) Kế hoạch triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh
154

; 3) Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống 
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Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/8/2021. 
144

 Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. 
145

Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 13/5/2021. 
146

 Công văn số 1709/UBND-NC ngày 27/5/2021. 
147

 20 Nghị quyết và 36 Quyết định. 
148

 36 Nghị quyết và 72 Quyết định 
149

 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh quy định việc cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
150

 Báo cáo số 125/BC-STP ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp. 
151

 Biên soạn, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở 04 Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật; 01 tập Đề 

cương phổ biến pháp luật về bầu cử; Biên soạn, cấp phát miễn phí 500 cuốn tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật liên quan 

đến phòng, chống tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người”; 500 cuốn “Hỏi - đáp kiến 

thức pháp luật dành cho tuyên truyền viên pháp luật”; 500 cuốn tài liệu "200 câu hỏi - đáp pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng";7.000 tờ gấp các loại, nội dung liên quan đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế; 15.000 tờ gấp các loại, nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội... phát hành 05 số Thông tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn), 03 số Tập san Tư pháp (2.100 cuốn) góp phần 

nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
152

 Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021. 
153

 Kế hoạch số 1030/KH-UBND ngày 30/3/2021. 
154

 Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 



tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
155

; 4) Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
156

; 5) Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
157

; 6) Văn hướng dẫn tổng kết 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình
158

; 

7) Văn bản hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTg Chính phủ
159

; 8) Công bố danh sách xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh
160

; 9) Báo cáo sơ kết 03 năm 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 phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
161

; Báo 

cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
162

; 

Báo cáo tổng kết Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh
163

. Theo đó, Sở Tư pháp đã 

hướng dẫn triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chương trình, Kế 

hoạch của Trung ương và địa phương đối với công tác PBGDPL: Văn bản liên 

quan đến công tác Phổ biến giáo dục pháp luật về công tác Bầu cử Đại biểu quốc 

hội và Hội đồng nhân nhân các cấp
164

; Các văn bản về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19
165

; Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo Chương trình, Kế 

hoạch, Đề án được giao
166

...Thực hiện tốt có chất lượng, số lượng về tiến độ báo 

báo theo yêu cầu các cấp
167

...  

- Công tác tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Ban hành kế hoạch 

về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021
168

; Văn bản về việc 

                                                 
155

 Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 12/7/2021  
156

 Kế hoạch số 3272/KH-UBND ngày 14/9/2021 
157

 Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07/10/2021 
158

 Công văn số 1475/UBND-NC ngày 10/5/2021. 
159

 Công văn số 1616/UBND-NC ngày 20/5/2021 
160

 Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2021 
161

 Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 28/02/2021. 
162

 Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 28/7/2021. 
163

 Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 29/7/2021. 
164

 Công văn số 150/STP-PBGDPL ngày 29/01/2021 về việc triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 

346/STP-PBGDPL ngày 17/3/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"; Công văn số 524/STP-PBGDPL ngày 27/4/2021 về việc đôn đốc tham 

gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". 
165

 Công văn số 177/STP-PBGDPL ngày 03/02/2021 về việc tăng cường phổ biến pháp luật về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 
166

 Công văn số 66/STP-PBGDPL ngày 15/01/2021 về báo cáo số liệu thống kê chính thức công tác PBGDPL 

năm 2020;Công văn số 196/STP-PBGDPL ngày 08/02/2021 về việc hướng dẫn, đôn đốc sơ kết, đánh giá 03 năm 

thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP;Công văn số 537/STP-PBGDPL ngày 30/4/2021 về việctổng kết triển khai 

thực hiện Đề án “Tăng cườngPBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”;Công văn số 648/STP-

PBGDPL ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017 -2021... 
167

 Báo cáo số 57/BC-STP ngày 15/03/2021 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016-2020; Báo cáo số 67/BC-STP ngày 25/03/2021 về kết quả thực hiện công tác PBGDPL về trẻ em Quý I năm 

2021; Báo cáo số 71/BC-STP ngày 05/4/2021 về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 

của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số 103/BC-STP ngày 

12/05/2021 về công tác phổ biến liên quan đến công tác bầu cử; Báo cáo số 117/BC-STP ngày 21/5/2021 về sơ kết 

công tác phòng, chống ma tuý bán người 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
168

 Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/2/2021 



báo cáo công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu 

năm 2021
169

; Quyết định phê duyệt danh sách thành viên và phân công Tổ thành 

viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh
170

; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
171

; Hướng dẫn kiện toàn 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện
172

; Báo cáo kết quả hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
173

;  

- Công tác hòa giải ở cơ sở: Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ 

sở, toàn tỉnh có 759 tổ hòa giải với 5.164 hòa giải viên; từ ngày 01/01/2020 đến 

ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 675 vụ việc hòa giải, trong đó có 612 

vụ việc hòa giải thành (đạt tỷ lệ 90,7%). 

- Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
174

: Trình UBND 

tỉnh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
175

; Ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
176

. Báo 

cáo kết quả thẩm định tiêu chí số 18.5 và 18.6 về xây dựng nông thôn mới năm 

2021 tại xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
177

. 

- Công tác hướng dẫn quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Trình UBND 

tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTg Chính phủ
178

; Hướng dẫn, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc sáp nhập Tủ sách pháp 

luật cấp xã với Thư viện hoặc điểm Bưu điện -Văn hóa, Trung tâm học tập cộng 

đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã, đồng thời, bổ sung kịp 

thời các sách, tài liệu pháp luật mới; thường xuyên rà soát, cập nhật, hệ thống hóa 

sách, tài liệu pháp luật đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật để phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân 

trên địa bàn; tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin trong xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật. 

c. Công tác Hành chính và Bổ Trợ Tư pháp 

* Công tác Hành chính Tư pháp: 

- Công tác Hộ tịch
179

: Trình UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh 
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 Công văn số 702/STP-HĐPH ngày 31/5/2021. 
170

 Quyết định số 3289/QĐ-HĐPH ngày 14/9/2021 
171

 Quyết định số 3288/QĐ-HĐPH ngày 14/9/2021. 
172

 Công văn số 1133/STP-PBGDPL ngày 11/8/2021. 
173

Báo cáo số 172/BC-HĐPH ngày 25/6/2021. 
174

 Trong năm 2020, toàn tỉnh có 98/102 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 96%); 
175

 Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2021 
176

 Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 01/6/2021. 
177

 Báo cáo số 179/BC-STP ngày 01/7/2021 về 
178

 Công văn số 1616/UBND-NC ngày 20/5/2021 
179

 Trả lời cho công dân về việc xin cấp Trích lục Giấy khai sinh; Cung cấp thông tin lưu trữ sổ hộ tịch trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương; tỉnh Quảng Nam cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Cung cấp thông tin liên quan đến 



năm 2021
180

. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện đúng 

pháp luật về Hộ tịch
181

; Tăng cường công tác phối hợp trong việc thu nhận hồ sơ 

cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử; Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho 

Phòng tư pháp các huyện, thành phố khi có yêu cầu
182

; Hướng dẫn UBND các 

huyện, thành phố xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân 

khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm hộ tịch và đề nghị Công an tỉnh Kon 

Tum, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum công nhận giá trị pháp lý của Giấy khai sinh 

khi thiếu số định danh cá nhân và xử lý các vấn đề có liên quan. Báo cáo và đánh 

giá việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch; Chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính; Thực hiện quản lý, sử dụng biểu mẫu hộ tịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố rà soát, sắp xếp công chức hộ tịch. Thông báo việc cung cấp, sử 

dụng tài khoản Hệ thống thông tin hộ tịch điện tử cho UBND huyện Đắk Tô, Đắk 

Hà. Trả lời việc xác minh Sổ hộ tịch gốc cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, thành phố  Hồ Chí Minh. Cung cấp thông tin liên quan đến 

giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký 

kết hôn tại Việt Nam cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố... 

- Công tác lý lịch tư pháp
183

: Trao đổi với Trung tâm hành chính công tỉnh 

và Bưu điện tỉnh về việc cấp phiếu LLTP trực tuyến và cấp Phiếu LLTP qua dịch 

vụ bưu chính
184

. Rà soát, đối chiếu thông tin LLTP 06 tháng cuối năm 2020 theo 

yêu cầu của Trung tâm LLTP quốc gia. Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp 

đối chiếu, rà soát thông tin lý lịch tư pháp. 

 - Công tác bồi thường nhà nước: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn 

bản thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
185

; 

Báo cáo Cục thống kê về công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh theo yêu cầu của Cục Bồi thường nhà nước -  Bộ Tư pháp. 

- Công tác nuôi con nuôi: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo Tổng 

kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp 

tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh
186

; Xây dựng Quyết định 

về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
187

;  

- Công tác quốc tịch: Rà soát các trường hợp thôi, quốc tịch Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Công an tỉnh; Cử công chức tham dự Hội nghị tổng 

kết Tiểu đề án 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

                                                                                                                                                             
giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại 

Trung Quốc (Đài Loan) cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
180

 Tờ trình số 90/Ttr-STp ngày 13/7/2021. 
181

 Công văn số 361/STP-HC&BTTP ngày 22/03/2021. 
182

 Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho Phòng Tư pháp thành phố Kon Tum về đăng ký khai sinh. 
183

 Tiếp nhận 1.757 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Lập phiếu và cấp mới 1.750 trường hợp còn lại 7 

trường hợp đang tiếp tục yêu cầu Trung tâm LLTPQG và Tòa án Quân sự TW xác minh. Chuyển Tòa án Quân sự 

Trung ương xác minh trường hợp có thời gian công tác trong quân ngũ (41 trường hợp). Xử lý thông tin lý lịch tư 

pháp theo đúng quy định: tiếp nhận 3.580 thông tin LLTP và lập 516 hồ sơ lý lịch tư pháp. 
184

Công văn số 1361/STP-HC&BTTP ngày 28/12/2020. 
185

Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 09/02/2021 
186

 Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 26/05/2021 
187

 Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 18/01/2021. 



- Công tác chứng thực: Đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư 

pháp hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
188

; Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố triển khai các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trả lời 

cho Phòng Tư pháp huyện Đắk Hà về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
189

; Đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông phối hợp làm rõ số liệu chứng  thực  bản sao 

điện  tử từ bản chính. 

- Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành: Quyết định về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
190

. 

Triển khai thu Phí trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm
191

; Báo cáo kết quả 

rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và Sơ kết thực tiễn 

thi hành Nghị định số102/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
192

. 

 * Công tác Bổ trợ tư pháp: 

- Công tác Giám định tư pháp
193

: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế 

hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

định tư pháp” tỉnh năm 2021
194

; Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người 

giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh và 

thông báo cho các cơ quan liên quan biết
195

; Trình UBND tỉnh báo cáo, làm rõ các 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định viên đối với các vụ 

việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trên địa bàn tỉnh
196

; Báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành quy định về công tác giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh và kết quả tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp
197

. Thực hiện các thủ tục cấp thẻ Giám định viên 

tư pháp theo quy định.. 

- Công tác luật sư
198

: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác Luật sư; 

Trình UBND tỉnh báo cáo 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW. Đăng ký hoạt 

động của Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư và thông báo cho các cơ quan liên 

quan biết
199

; Tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến nhân sự Chủ 

nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ; Cấp Giấy phép hoạt động 

                                                 
188

Công văn số 1323/STP-HC&BTTP ngày 17/12/2020. 
189

Công văn số 34/STP-HC&BTTP ngày 11/01/2021. 
190

 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021. 
191

Công văn số 32/STP-HC&BTTP ngày 11/01/2021. 
192

 Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 05/03/2021. 
193

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 tổ chức giám định; 52 giám định viên; 14 người giám định theo vụ việc. 

Trong năm các tổ chức giám định thực hiện 583 vụ việc (trong đó: theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: 545 

vụ; Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác: 38 vụ) 
194

 Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 17/02/2021. 
195

 Công văn số 516/UBND-NC ngày 08/02/2021. 
196

 Tờ trình số 96/TTr-STP ngày 25/07/2021 
197

 Báo cáo số 92/BC-STP ngày 27/04/2021.; Báo cáo số 422/BC-STP ngày 24/12/2020. 
198

 Trên địa bàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề Luật sư (tổng số có 08 luật sư). Trong năm 2021, các tổ chức hành 

nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 41 vụ việc (trong đó: tham gia tố tụng 33 vụ; TGPL 5 vụ; TVPL khác: 3 

vụ). 
199

 Chi nhánh Luật sư Phan Anh Cảnh. 



của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (chi nhánh văn phòng luật sư Thiên Lý tại 

Kon Tum). 

- Công tác Thừa phát lại: Cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề Thừa 

phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khi có yêu cầu. 

- Công tác công chứng
200

: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định 

thành lập Văn phòng Công chứng Phan Thị Nga
201

; Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát 

triển nghề công chứng
202

. Báo cáo UBND tỉnh việc xử lý  phản  ánh,  kiến  nghị 

của  công dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và thông báo cho công dân kiến 

nghị được biết
203

; Báo cáo về việc rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các 

chính sách về tài chính của tổ chức hành nghề công chứng
204

; Cung cấp thông tin 

về đăng ký hành nghề công chứng viên cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố theo 

yêu cầu; Thông báo cho các tổ chức hành nghề công chứng về hiện tượng làm giả 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Thực hiện 

quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng
205

. 

- Công tác Đấu giá tài sản
206

: Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 

thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá 

tài sản
207

; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công 

tác đấu giá tài sản
208

. 

                                                 
200

 Hiện có 02 phòng công chứng và 04 VPCC với 11 Công chứng viên. Trong năm các tổ chức hành nghề công 

chứng thực hiện 29.704 việc (trong đó: Công chứng hợp đồng, giao dịch: 29.557 việc; Công chứng bản dịch và các 

loại việc khác: 147 việc); với tổng phí công chứng thu được 9.615.893.321 đồng;  
201

Tờ trình số 162/STP-VP ngày 31/12/2020. 
202

 Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 29/03/2021. 
203

 Báo cáo số 86/BC-STP ngày 20/04/2021. 
204

 Báo cáo số 75/BC-STP ngày 07/4/2021. 
205

 Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 01 công chứng viên; Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký 01 

trường hợp hành nghề công chứng tại Văn Phòng công chứng Vũ Đăng Đoán; Thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của 

Văn phòng công chứng Việt Hoàng; Cấp thẻ đăng ký hành nghề công chứng 02 trường hợp; Đăng ký hành nghề và 

cấp thẻ công chứng viên cho 01 trường hợp. Đề nghị Ban vận động thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum tổ 

chức Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng 

(Vũ Đăng Đoán) và thông báo cho các cơ quan liên quan. Thông báo về việc Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 

cho Bộ Tư pháp đối với 01 trường hợp. Thông báo về việc đăng ký kiểm tra tập sự hành nghề công chứng cho bà 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của 

pháp luật trong hoạt động công chứng. Thông báo tài sản bị kê biên và thực hiện công tác công chứng, chứng thực 

cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã: Đắk Ngọk; Đắk Ui, huyện Đắk 

Hà, tỉnh Kon Tum.Thông báo cho các cơ quan có liên quan về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng khóa 

X. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo triển khai các việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giá 

đất. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch về đất 

đai. Đề nghị các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19. Đề 

nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố. Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát những người đạt điều kiện đăng ký kiểm tra 

hành nghề tập sự lần thứ tư. 
206

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã tổ chức đấu giá thành 245 cuộc đấu giá tài sản với tổng giá khởi 

điểm 210.140.034.394 đồng; tổng giá bán được  228.950.410.707 đồng, tăng 18.810.376.313 đồng so với giá khởi 

điểm. 
206

 Công văn số 2857/UBND-NC ngày 16/08/2021.  
207

Tờ trình số 104/TTr-STP ngày 09/08/2021 
208

 Báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp về tổ chức đấu giá tài sản cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 

do Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô; Thông báo cho các cơ quan liên quan biết về thay đổi nội dung và tạm dừng 

hoạt động của các đơn vị Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
208

; Triển khai quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài 

sản
208

; Đề nghị Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thu hồi, xử lý thẻ Đấu giá viên; Đề nghị Công ty 

cổ phần du lịch - thương mại - khách sạn Hưng Yên xác minh việc tổ chức bán đấu giá Siêu thị Koruco Kon Tum
208

; 



- Công tác Trợ giúp pháp lý
209

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính năm 2020
210

. Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, 

Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm TGPLNN tỉnh 

Kon Tum cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại 

giam, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức có người khuyết tật. 

Duy trì việc tiếp công dân tại trụ sở và phối hợp với đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý qua sóng phát thanh bằng tiếng BahNar, Xê Đăng 

được 72 chương trình với thời lượng mỗi chương trình từ 7 đến 10 phút. 

d. Công tác Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Công tác Thanh tra: Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-STP 

ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021. Trên cơ 

sở đó, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành quyết định thanh tra về việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và phòng, chống tham 

nhũng tại Phòng Công chứng số 2
211

. Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã 

báo cáo kết quả thanh tra và tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận 

thanh tra theo quy định
212

. Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, ngày 

03/6/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục ban hành quyết định thanh tra về công 

tác hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Quang Trung, thành phố Kon Tum
213

; 

đồng thời, chỉ đạo Đoàn thanh tra triển khai công tác thanh tra đảm bảo nội dung 

và thời hạn thanh tra theo quy định
214

. 

Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 05 đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
215

; chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 rà soát 

hồ sơ, tài liệu và xác minh thông tin liên quan đến nội dung phản ánh của công dân 

theo đề nghị của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam; trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ 

(trú tại Tổ 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
216

. 

- Công tác XLVPHC và TDTHPL
217

: Trình UBND tỉnh ban hành: Báo cáo 

sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ 

                                                                                                                                                             
Phản hồi các nội dung liên quan đến đấu giá tài sản cho Báo Thanh tra

208
; Đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Song 

Pha làm rõ việc thông báo đấu giá tài sản; Cấp tài khoản sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản cho 

Công ty đấu giá hợp danh Song Pha - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Cấp thẻ đấu giá viên cho 01 trường hợp. 
209

 Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch covid-19, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum 

không tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý. Tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 101 vụ thuộc lĩnh vực hình 

sự(trong đó bảo vệ:17 vụ, bào chữa:84 vụ, đại diện ngoài tố tụng:01) và đại diện ngoài tố tụng 01 vụ; Duy trì việc 

phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật qua sóng phát thanh được 52 chương trình 

bằng tiếng BahNar và tiếng Xê Đăng. 
210

 Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 17/03/2020. 
211

 Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 08/4/2021; 
212

 Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 08/4/2021; Kết luận số 668/KL-STP ngày 25/5/2021. 
213

 Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 03/6/2021. 
214

 Kết luận số 668/KL-STP ngày 25/5/2021; Kết luận số 03/KL-STP ngày 05/7/2021. 
215

 Đơn khiếu nại, tố cáo của bà Trần Thị Tý; Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu; Đơn đề nghị tiếp tục 

hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đơn góp ý của ông Đặng Quốc Việt; Đơn kêu cứu 

khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Thiên Hương. 
216

 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 29/3/2021. 
217

 Trong năm 2021, tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện và xử lý là 5.907 vụ 

(tăng 892 vụ so với năm 2020); đã xử phạt 6.007 đối tượng (tăng 575 đối tượng so với năm 2020) với tổng số tiền 



chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh
218

; Báo cáo công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
219

; Kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
220

; Báo cáo tổng kết 08 

năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn
221

; Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính
222

; Báo cáo Tình hình triển khai nhiệm vụ cải thiện Chỉ 

số B1 6 tháng đầu năm 2021
223

; Tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định 

quy định chế độ áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn
224

.Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
225

; Văn bản triển khai nội dung đánh giá thi 

hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
226

; Kế hoạch triển khai công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
227

.  

- Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
228

; Kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2021
229

; Kế hoạch triển 

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

2021
230

; Thông báo kết quả kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Thông báo kết thúc việc đôn đốc thực hiện 

kết luận kiểm tra tại UBND huyện Kon Rẫy và UBND huyện Đăk Hà. Cử nhân sự 

tham gia Hội đồng Tư vấn thẩm định VBQPPL; Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp TDTHTHPL trên địa bàn 

tỉnh
231

; Ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn thẩm định 

VBQPPL; Văn bản về việc kiểm tra công tác TDTHPL về XLVPHC trong lĩnh 

vực xây dựng tại UBND huyện Đăk Tô. 

e. Công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng
232

: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Tư pháp 

                                                                                                                                                             
phạt đã thu được là 7.750.304.000 đồng (giảm 140.872.806 đồng so với năm 2020). Giá trị tang vật, phương tiện, 

hàng hóa bị tịch thu đã tổ chức bán đấu giá theo quy định 516.895.000 đồng (giảm 485.294.000 đồng với năm 

2020). Biên soạn và tham mưu xuất bản Tập Văn bản xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Biên soạn và xuất bản 

Tập Văn bản xử lý vi phạm hành chính năm 2021. 
218

 Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 25/12/2020 
219

 Báo cáo số 19/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 27/01/2021. 
220

 Kế hoạch số 506/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 08/02/2021 
221

 Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 12/3/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) 
222

 Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 12/3/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017). 
223

 Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 08/6/2021 
224

  Văn bản số 1906/UBND-NC  ngày 10/06/2021; Phiếu chuyển số 1436/PC-NC ngày 25/5/2021 
225

 Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 9/3/2021. 
226

 Văn bản số 778/UBND-NC ngày 9/3/2021. 
227

 Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 15/3/2021. 
228

  Kế hoạch Số 14/KH-STP ngày 23/3/2021  
229

 Kế hoạch Số 13/KH-STP ngày 23/3/2021  
230

 Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 09/4/2021 
231

 Báo cáo số 207/BC-HĐTVTĐ ngày 11/8/2021 
232

 Trong năm 2021 đã cử 06 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng: Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo 

quản lý cấp Sở; cấp Phòng; quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên viên chính và chuyên viên; Đào tạo bồi dưỡng cao 

cấp chính trị, trung cấp chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên... 



tỉnh Kon Tum
233

; Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
234

; Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 

07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum
235

. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và 

Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy.  

Đề nghị phê duyệt kết quả quy hoạch giai đoạn 2021-2026 đối với các chức 

danh thuộc diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
236

. Quyết định số 

về việc giữ nguyên và bổ sung quy hoạch đối với các chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các đơn vị tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2021 – 

2026
237

. Triển khai các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch số lượng 

người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2022.  

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ. Chuyển công chức sang viên 

chức cho 01 trường hợp; Thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ nhiệm lại Gíam đốc 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Tiếp nhận và phân công công tác cho 01 trường 

hợp công chức mới trúng tuyển, đồng thời phân công công chức hướng dẫn tập sự. 

Trình hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chế độ tập sự đối với công chức
238

. Báo 

cáo thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán
239

. Đề nghị 

phê duyệt Quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

giai đoạn 2021-2026
240

. Thực hiện đầy đủ báo cáo theo yêu cầu
241

. 

g. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng CNTT:  

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai các nội 

dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TW 

ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-

NQ/TW; Công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách 

tư pháp theo nội dung Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 

                                                 
233

 Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 
234

 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. 
235

 Kế hoạch số 2027/KH-UBND, ngày 18/4/2021 
236

 Công văn số 586/STP-VP ngày 12/5/2021; Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 12/8/2021 
237

 Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 10 tháng 5 năm 2021. 
238

 Tờ trình số 110/TTr-STP ngày 17/8/2021 
239

 Văn bản số 1165/STP-VP ngày 17/8/2021 
240

 Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 12/8/2021 
241

 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18
241

; Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ đầu 

nhiệm kỳ khóa XI đến nay
241

; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận số 71-KL/TW của Ban bí Trung ương 

Đảng và Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về các trường hợp sai phạm trong công tác 

tuyển dụng công chức, viên chức
241

. Báo cáo thực trạng số liệu công chức, viên chức về kết quả sử dụng biên chế và 

đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 

17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức
241

. 



của Ban Bí thư. Trình UBND tỉnh báo cáo 01 năm thực hiện Quyết định số 84/QĐ-

TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021
242

; Chương 

trình công tác cải cách tư pháp năm 2021
243

.  

- Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của kết quả chỉ số cải 

cách hành chính nhà nước năm 2021; Kế oạch hoạt động thông tin đối ngoại; Kế 

hoạch công tác đối ngoại năm 2021; Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính. 

- Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 

07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 

2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 

4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức rà soát, tích hợp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công quốc gia
244

; 

triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử theo tinh thần Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP đến 69/102 đơn vị cấp xã và các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện báo cáo các nội dung định kỳ, đột xuất theo yêu cầu
245

. 

- Việc đăng tải, cập nhật hiệu lực của văn bản đã được thực hiện theo đúng 

quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/8/2015 của Chính phủ về cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
246

.  

Ngoài ra, trong năm 2021, Ngành Tư pháp đã tổ chức rà soát, tích hợp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công 

quốc gia
247

; Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử theo tinh thần Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP đến 69/102 đơn vị cấp xã và các Phòng Tư pháp trên địa 

bàn tỉnh. 

4.2. Phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức xây dựng nông thôn 

mới” và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai 

bị bỏ lại phía sau”. 

Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua“Ngành tư 

pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do các cấp phát động. Theo 

đó, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo duy trì phong trào thi đua, thường xuyên 

vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan quyên góp ủng hộ 

                                                 
242

 Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 15/12/2020 
243

 Chương trình số 02/CTr-STP ngày 25/02/2021 
244

 Tích hợp 120 dịch vụ công mức độ 4 của ngành tư pháp trên cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc 

gia. 
245

 Báo cáo rà soát, đề xuất các giải pháp cải thiện đối với các chỉ số thành phần PCI; Báo cáo tình hình kết quả 

giải quyết TTHC quý III/2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trong Quý 3/2020; 

Kết quả triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Truyền thông 

về xây dựng xã hội học tập”; Kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

đến năm 2020... 
246

 Đã tổ chức thu thập, cập nhật được 1.071 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Trong đó: 285 Nghị 

quyết, 32 Chỉ thị, 754 Quyết định. 
247

 Tích hợp 120 dịch vụ công mức độ 4 của ngành tư pháp trên cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc 

gia. 



vật chất nhằm hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình thuộc diện hộ nghèo có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần chung tay vì người nghèo để họ vương lên 

trong cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau
248

. 

4.3. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, 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, Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 

09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động 

năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt đến CC,VC, NLĐ 

trong toàn ngành đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thực 

hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết TTHC đã được công bố. Thực hiện 

nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; Tăng cường công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh 

nghiệp... 

4.4. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Sở Tư pháp phối hợp cùng Đảng 

ủy cơ quan tiếp tục quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể ĐV, CC, VC, NLĐ của ngành. Lấy 

kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 

trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại ĐV, CC, VC, NLĐ trong năm. Qua đó, 

đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, nêu cao tính chủ động, tự 

giác trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 

mỗi cá nhân.  

5. Công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các 

điển hình tiên tiến: Từng bước đổi mới công tác chỉ đạo phong trào thi đua, Hội 

đồng Thi đua, khen thưởng thường xuyên theo dõi, kịp thời thông báo tình hình, 

kết quả phong trào thi đua, phát hiện nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu ở các đơn vị để phổ biến, học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng 

trong toàn ngành. Khuyến khích phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng sáng kiến, 

giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với CC,VC,NLĐ đổi mới nội 

dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong ngành theo 

hướng thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của từng đơn vị nhằm góp phần hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao.  

6. Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua: Sở Tư pháp tỉnh 

Kon Tum đã lồng ghép trong Hội nghị công tác Tư pháp, tổ chức tổng kết công tác 

                                                 
248

 Sở Tư pháp tặng 01 suất quà cho cán bộ xã (trị giá 01 triệu đồng), 35 suất quà cho 35 hộ gia đình chính sách, 

người có công cách mạng và hộ nghèo tại địa bàn xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei (trị giá 300 nghìn đồng/ suất) Ban 

Chấp hành chi đoàn tặng quà tết cho em A Lân với số tiền 500.000đ); Tặng 02 triệu đồng hưởng ứng hoạt động 

“Ngày hội bánh chưng xanh” và tặng 05 bao quần áo cũ còn sử dụng được. Hưởng ứng tháng công nhân Ban chấp 

hành Công đoàn và Chi đoàn Sở Tư pháp tặng 02 xuất quà trị giá 1.500.000đ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn;  

Ủng hộ về Khu vực thi đua Khối CQTP các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên với số tiền quỹ hỗ trợ CC,VC,NLĐ 

có hoàn cảnh khó khăn 4.000.000đ. 



thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 

2021. Tại hội nghị, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và 

đánh giá, triển khai cụ thể những mặt còn tồn tại, thiếu sót. Đồng thời tuyên dương 

các tập thể, cá nhân tích cực trong các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND 

tỉnh và của cơ quan phát động. 

7. Công tác khen thưởng 

7.1. Kết quả phấn đấu, thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện các danh hiệu thi 

đua của các tập thể và cá nhân đã đăng ký trong năm 2021: Tăng cường vai trò 

lãnh đạo của cấp uỷ, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và Thủ trưởng các đơn 

vị đối với công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về 

công tác thi đua – khen thưởng năm 2021 trong toàn Ngành và tổ chức các phong 

trào thi đua gắn với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp; 

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị  phải bám sát vào phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, các chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của 

Ngành, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị. 

7.2. Tình hình kết quả công tác khen thưởng năm 2021 của đơn vị 

Trong năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành quyết định tặng giấy 

khen cho 50 cá nhân và 07 tập thể; tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 50 cá 

nhân và 08 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp; tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá 

nhân đã có thành tích trong công tác tư pháp năm 2021. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng tặng Bằng khen đối với 04 cá 

nhân; Đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với 02 tập thể và 02 cá nhân; đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 cá nhân có thành tích xuất 

sắc thực hiện chuyên đề năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi 

đua thực hiện thắng lợi” nhiệm vụ chính trị được giao”.  

7.3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. Căn cứ các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ về thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Sở đã quán triệt 

đến các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức họp bình xét và đề 

nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của đơn vị. Trên cơ sở đề nghị khen 

thưởng của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, Văn phòng tổng 

hợp danh sách đề nghị khen thưởng và thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Sở Tư pháp. Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng xem xét 

thành tích của tập thể, cá nhân và đối chiếu với các quy định về thi đua, khen 

thưởng, Hội đồng tiến hành biểu quyết bằng hình thức lấy phiếu kín. Diễn biến 

cuộc họp được ghi thành biên biên bản và trình Giám đốc sở công nhận các danh 

hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền, đồng thời trình cấp có thẩm quyền 

khen thưởng theo quy định. 

8. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng: 

Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp gồm có 12 đồng 

chí, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó 



Giám đốc Sở, các uỷ viên là 02 Phó Giám đốc Sở, và lãnh đạo các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và 01 công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng làm Thư ký Hội 

đồng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp và Hội đồng Sáng kiến hoạt 

động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.  

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua của cơ 

quan được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, 

có kế hoạch rõ ràng, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, tập trung vào những công tác trọng 

tâm của Ngành, gắn thi đua với việc củng cố kiện toàn tổ chức, cải cách hành 

chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực và chất lượng, 

hiệu quả công tác và các phong trào khác do các cấp phát động, nhất là việc thực 

hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua 

triển khai các công tác tư pháp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thông 

qua các hoạt động phong trào thi đua, đã tạo được những chuyển biến quan trọng 

trong các mặt công tác của ngành.  

 2. Tồn tại, hạn chế 

 Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các phong trào 

thi đua có nơi vẫn còn chậm, mang tính hình thức chưa thực sự sôi nổi. Một số đơn 

vị gửi bản đăng ký giao ước chậm so với thời gian quy định. 

 Chưa tổ chức được các Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản liên 

quan đến nghiệp vụ công tác của ngành. 

 3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến khá phức tạp, nên chưa 

tổ chức được các lớp tập huấn theo kế hoạch đầu năm đề ra. 

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  NĂM 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

- Phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Nghị 

quyết đại hội đảng các cấp và một số văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen 

thưởng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tư pháp và địa phương phát động trong năm 2022. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và của từng 

địa phương; Chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam. 

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng đối 

với các Sở Tư pháp trong Khu vực (tùy theo tình hình thực tế hiện nay do dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp).  

- Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Khu vực Nam Trung 

bộ và Tây Nguyên năm 2022. Suy tôn bình chọn những đơn vị xuất sắc trình cấp 

thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 



2. Giải pháp chủ yếu 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập về tư tưởng thi đua ái 

quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của về vị trí, vai trò và tác dụng to 

lớn của phong trào thi đua yêu nước. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, giải pháp tổ chức các phong 

trào thi đua đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện 

phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao 

động trong ngành. 

- Phát hiện và kịp thời đề nghị khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương 

người tốt việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thành tích đạt được 

trong các phong trào thi đua đặc biệt do cấp trên phát động. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Khối trưởng Khối thi đua nội chính tỉnh (Tòa án 

nhân dân tỉnh Kon Tum);   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT,TĐKT/STP(huyền).                                                    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Kon Tum, ngày        tháng        năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư 

pháp năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư 

pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI); tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực 

thi pháp luật; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ 

tỉnh đến cơ sở. 

- Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm 

chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện mạnh mẽ 

môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, bảo 

đảm trật tự, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. 

2. Yêu cầu: 

- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Tư pháp phải bám sát mục 

tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2022 của Chính phủ, Chương trình 

trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh 

Kon Tum năm 2022 để triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao. 

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo tập trung, sâu sát của các cấp ủy đảng, 

chính quyền; phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, năng 

động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, 

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

II. NỘI DUNG 

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

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

a) Triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tiếp tục nâng cao chất 

DỰ THẢO 



lượng công tác góp ý dự thảo VBQPPL. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu xây dựng VBQPPL, nội dung VBQPPL khi ban hành phải đảm bảo tính 

hợp Hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản của tỉnh và 

Trung ương, đồng thời đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, xác định rõ những văn bản, quy 

định không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự án Luật, 

Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.  

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 

tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định VBQPPL, đặc biệt là các dự án, 

dự thảo phục vụ trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục 

hồi, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác thẩm 

định đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo VBQPPL nhằm đảm bảo chất lượng, tránh 

tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn; trong đó, chú trọng tính khả thi của văn bản và 

việc quy định thủ tục hành chính trong các VBQPPL. Thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, 

rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành triển 

khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

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

luật. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Đề án “Đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”; Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chú trọng đẩy mạnh 

công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 theo Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2022. Triển 

khai có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-97-2017-nd-cp-sua-doi-81-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2016-320311.aspx


- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

a) Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 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 Trung ương 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; Phổ biến kịp thời và 

đầy đủ các luật mới được thông qua đến cán bộ, công chức và Nhân dân. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; chú trọng công tác 

phối hợp giữa các cấp, các ngành trong PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công 

tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo Quyết 

định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL và tổng kết 10 năm thực 

hiện Ngày Pháp luật; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp 

luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1424/KH-

UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 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. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; các sở, ban ngành, đoàn thể; Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở” ban hành tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cán bộ công 

chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Phối 

hợp với cơ quan dân vận các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 



quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2021-2025. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

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

(LLTP), đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản quy 

định chi tiết thi hành; Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động 

quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung triển khai việc 

thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 quy định về Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.  

Giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật việc cho nhập, cho thôi, cho trở 

lại quốc tịch Việt Nam theo đúng quy định, thuận lợi, an toàn cho người dân; Tiếp 

tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Tiểu Đề án “Giải quyết vấn đề 

quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ 

Campuchia về Việt Nam” trong giai đoạn 2022 - 2025, sau khi được gia hạn. 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước LaHay số 33; các nhiệm vụ có liên quan 

đến công tác nuôi con nuôi được xác định tại Chương trình hành động quốc gia vì 

trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 

Nam; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quốc tịch, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ quy định 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 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra nhằm phát hiện và giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về hộ 

tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch và chứng thực ở các địa phương. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

d) Tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và quy trình tiếp nhận, tra cứu, xác minh và cấp phiếu 

LLTP; bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Tăng 

cường thực hiện cấp phiếu LLTP trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo 

thuận lợi cho người dân và hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, cấp phiếu.  

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ 

chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

e) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đăng ký biện 

pháp bảo đảm theo Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ; tổ chức triển khai tốt Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế 

chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

f) Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước năm 2017. Thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; 

tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để nắm thực chất tình hình yêu cầu bồi 

thường và giải quyết bồi thường; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ 

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, bảm đảm việc yêu cầu bồi 

thường, giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản 

a) Triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các văn bản mới được ban 

hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư 

pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển 

nghề công chứng; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của 



Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Tăng cường các biện pháp để triển 

khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài 

sản; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ 

chức đấu giá tài sản. 

Chú trọng tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp 

phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy 

cảm, phức tạp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản và thừa phát lại). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ 

chức thực hiện. 

-Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025. Nghiên cứu, xây dựng 

chính sách TGPL cho người nghèo và người được TGPL khác tại các huyện nghèo, 

xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn đến năm 2030 tại các địa phương có huyện 

nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; 

tiếp tục quản lý, theo dõi, hướng dẫn công tác TGPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

dịch vụ TGPL và năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an 

sinh xã hội; tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng; tiếp tục 

đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 

tin trong công tác TGPL. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các chương trình, kế hoạch, văn bản có 

liên quan; Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và 

Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp 

theo yêu cầu năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, hướng đến việc giải 

quyết căn bản mâu thuẫn giữa khối lượng công việc và số lượng biên chế được 



giao nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để sắp 

xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về 

số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

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

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng Kế hoạch công 

tác năm 2022 đã được phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra đột xuất. Chú 

trọng việc giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra thường xuyên kể từ ngày 

công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh 

tra; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác bổ trợ tư pháp, hộ 

tịch, chứng thực. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận 

thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất 

lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân.  

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; 

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá” và Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên 

chức ngành Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và 

tham mưu tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ngành Tư pháp, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người 

dân như: Lý lịch tư pháp, công chứng, luật sư, giao dịch bảo đảm... Ban hành các 

kế hoạch liên quan nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ cải 

cách hành chính. Đồng thời, triển khai hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

Tăng cường triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-2659-qd-btp-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-vien-chuc-149319.aspx


Từng bước hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với 

cải tiến chế độ báo cáo, thống kê trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp 

đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

 - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và 

tham mưu tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

9. Công tác thi đua, khen thưởng 

Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua do Bộ, Ngành phát 

động. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, đưòng lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng 

của Bộ Tư pháp, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong ngành Tư pháp. 

Tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích 

chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của 

tỉnh năm 2022, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các phong trào thi đua đặc biệt khác do Bộ Tư 

pháp và tỉnh phát động. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và 

tham mưu tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng 

lực công tác, đạo đức công vụ của người làm công tác tư pháp, pháp chế, công 

chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác 

tư pháp, pháp chế theo ngành, lĩnh vực quản lý; đề xuất các giải pháp, biện pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước của các cấp, các ngành trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi đôn đốc các ngành, địa phương 

trong việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư 

pháp về kết quả triển khai thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- TT Tỉnh ủy (b/cáo); 

- TT HĐND tỉnh (b/cáo); 

- Các sở, ban, ngành (t/h); 

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT,… 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


