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   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 2021 

(Sáng ngày 08/01/2021, bắt đầu vào lúc 7 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 – Phó Chánh Văn phòng Sở 

2 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tư pháp năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2021 

Đ/c Trần Minh Thắng – Phó Giám 

đốc Sở 

3 Hội nghị thảo luận 
Đ/c Phạm Đình Thanh - Giám đốc 

chủ trì 

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   

 

7 

 Công bố các Quyết định khen thưởng:                         Đ/c Sang – Phó Chánh Văn phòng 

Sở công bố Quyết định mời các đ/c 

Lãnh đạo Sở trao: 

- Tập thể: Đ/c Giám đốc trao 

- Cá nhân: Đ/c Vương Văn Tuyên – 

PGĐ 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 

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

cá nhân Lao động tiên tiến 

Đ/c Sang – Phó Chánh Văn phòng 

Sở công bố Quyết định mời các đ/c 

Lãnh đạo Sở trao: 

- Tập thể: Đ/c Trần Minh Thắng - 

PGĐ Sở trao 

- Cá nhân: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở trao 

8 Phát động phong trào thi đua năm 2021 Đ/c Y Hòa - Phó Giám đốc  

9 Kết luận hội nghị Đ/c Phạm Đình Thanh - Giám đốc 
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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 
 

Kon Tum, ngày         tháng       năm   

 
BÁO CÁO 

Tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 

công tác năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 577/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Kon 

Tum về triển khai công tác năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả 

thực hiện năm 2020; 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, ban hành VBQPPL: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 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; Quyết định về việc công bố danh mục VBQPPL 

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

trong năm 2019; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 

ban hành; Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành; Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy 

định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua; Quyết định của sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết 

định do UBND tỉnh ban hành; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Văn bản về 

việc chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
1
. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ 

Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban 

hành
2
. 

b) Công tác thẩm định, tham gia góp ý VBQPPL: Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm 

định 69 dự thảo VBQPPL; Thẩm định 04 văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh
3
; Văn bản thẩm định của cơ quan Tư pháp đã làm rõ sự cần thiết của việc 

ban hành văn bản; nêu cụ thể về thẩm quyền ban hành; tính hợp hiến, hợp pháp, thống 

                                                           
1
 Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 25/12/2019; Quyết định số 104/QĐ-UBND  ngày 25/02/2020; Quyết định số 

13/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020; Quyết định số 717/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2020; Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020; Kế hoạch số 3878/KH-UBND ngày 13/10/2020; 

Công văn số 835/UBND-NC ngày 13/10/2020 
2
Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020.   

3
 23 Nghị quyết và 46 Quyết định; 04 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
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nhất trong hệ thống văn bản của dự thảo; thể thức của văn bản và các vấn đề khác có 

liên quan. Hầu hết các ý kiến thẩm định đều được cơ quan soạn thảo và HĐND, UBND 

chấp thuận. Tổ chức góp ý vào các dự thảo VBQPPL theo yêu cầu
4
.  

c) Công tác kiểm tra VBQPPL: - Sở Tư pháp đã tự kiểm tra 26 văn bản QPPL do 

cấp tỉnh ban hành. Qua tự kiểm tra chưa phát hiện văn bản nào trái pháp luật. 

- Kiểm tra theo thẩm quyền: Kiểm tra 21 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp 

huyện. Qua kiểm tra phát hiện 01 văn bản trái pháp luật và đã có thông báo đề nghị tự 

xử lý theo quy định
5
. Qua theo dõi địa phương đã tiến hành xử lý theo quy định

6
. 

- Kiểm tra theo địa bàn, lĩnh vực: Kiểm tra văn bản QPPL, văn bản có chứa đựng 

QPPL liên quan đến lĩnh vực giá theo đề nghị của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư 

pháp). UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL; văn bản có chứa 

QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá
7
.  

Hoạt động kiểm tra VBQPPL tiếp tục được củng cố, tăng cường theo hướng nâng 

cao chất lượng, thực hiện đúng quy định, phát hiện, kiến nghị, xử lý kịp thời nhiều văn 

bản. 

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

VBQPPL được quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đã phát hiện và kịp thời xử 

lý nhiều văn bản, quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp, góp phần 

nâng cao tính minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. 

 - Rà soát thường xuyên: Rà soát 26 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Kết 

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

 - Rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực: Gửi Bộ Tư pháp danh mục văn bản 

QPPL, văn bản có chứa QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang 

còn hiệu lực thi hành; Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu bãi bỏ văn 

bản do UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Kon Tum; Đề nghị Sở Nội vụ rà soát, tham mưu bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh ban hành; Phối hợp với Ban Dân tộc tự rà soát, kiểm tra xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân 

tộc
8
. 

- Rà soát các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nghị quyết 
                                                           

4
 70 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh (15 Nghị quyết và 55 Quyết định); 39 đề nghị xây dựng VBQPPL (05 đề 

nghị xây dựng Nghị quyết và 34 đề nghị xây dựng Quyết định) và tham gia ý kiến đối 40 dự thảo văn bản khác do các sở, 

ngành đề nghị. 
5
 Kết luận số 03/KL-STP ngày 12/5/2020; Công văn số 547/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 05/6/2020.  

6
 Quyết định cố 01/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố Kon Tum. 

7
 Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh. Kết quả: Tổng số các VBQPPL đang còn hiệu lực đã 

được tập hợp, kiểm tra: 24 văn bản; Văn bản giữ nguyên: 15văn bản;  văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 09 văn bản 
8
 Công văn số 61/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 26/3/2020 của Sở Tư pháp; Công văn số 731/STP-XDKT&TDTHPL 

ngày 23/7/2020; Công văn số 968/STP-XD&KTrVB ngày 28/9/2020 của Sở Tư pháp 
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không còn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của địa phương. Qua rà soát 

đề nghị bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết và 05 nội dung trong 05 Nghị quyết của HĐND 

tỉnh và sửa đổi, bổ sung 04 nội dung trong 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh
9
. 

e) Công tác pháp chế
10

; Công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp:  

Tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quán 

triệt chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng là những người làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; một số Luật gia; Luật sư; Người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Phòng Tư pháp, Phòng 

Hạ tầng - Kinh tế các huyện, thành phố; Cán bộ pháp chế của doanh nghiệp thuộc thuộc 

sở hữu nhà nước do địa phương quản lý; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon 

Tum; Thành viên Câu lạc bộ doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
11

. 

f) Công tác đăng Công báo, đưa tin, niêm yết VBQPPL: 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
12

.  

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)
13

, theo dõi thi 

hành pháp luật 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý XLVPHC, theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: 

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; văn 

bản chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng về công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2019; Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp 

luật  trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo triển khai 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Văn 

bản triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020; Văn bản về việc 

tăng cường công tác thi hành pháp luật XLVPHC; Văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

                                                           
9
 Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 19/5/2020 của Sở Tư pháp; Công văn số 1159/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 

10/11/2020. 
10

 Tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không còn duy trì Phòng Pháp chế, nhiệm vụ được chuyển giao cho các phòng 

chuyên môn thực hiện; 19/19 cơ quan đều bố trí cán bộ làm công tác pháp chế (trong đó có 2 chuyên trách (Sở GTVT; Sở 

VHTTDL) và 17 kiêm nhiệm). Đối với các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, hiện có 17/25 doanh nghiệp bố trí cán 

thực hiện nhiệm vụ pháp chế với tổng số 25 người (trong đó, có 05 người làm công tác pháp chế chuyên trách, 20 người 

kiêm nhiệm). 
11

 Với 03 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đã có 394 lượt người tham dự . 
12

 Đã tổ chức thu thập, cập nhật được 1008 văn bản do HĐND, UBND ban hành. Trong đó: Nghị quyết: 270 văn bản; 

Chỉ thị 32 văn bản; Quyết định; 706 văn bản. 
13

 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. 
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Thủ tướng Chính phủ trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; văn bản triển khai thực 

hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2019; Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong phòng chống dịch COVID-19; Quyết  định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

kiểm tra công tác THPL về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 

2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 

7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
14 

. 

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

a) Công tác PBGDPL
15

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
16

; 

các văn bản triển khai công tác PBGDPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch 

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 2020; Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

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

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Các văn bản chỉ đạo thực hiện 

công tác PBGDPL
17

. Xây dựng Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh thực hiện Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 

2021”. 

Tham mưu Hội đồng phối hợp (HĐPH) công tác PBGDPL tỉnh xây dựng Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020; Quyết định phê duyệt 

Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL; Văn 

bản 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
18

. 

                                                           
14

 Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 03/3/2020; Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 14/12/2020; Công văn số 

488/UBND-NC ngày 21/02/2020; Văn bản số 928/UBND-NC ngày 25/3/2020; Văn bản số 1150/UBND-NC ngày 

18/4/2020; Văn bản số 1069/UBND-NC ngày 03/4/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 31/3/2020; Báo cáo số 21/BC-

UBND ngày 10/02/2020; Công văn số 2161/UBND-NC  ngày 19/6/2020; Quyết  định  số 529/QĐ-UBND  ngày  

24/7/2020; Kế hoạch số 3987/KH-UBND ngày 21/102020…. 
15

 Sở Tư pháp đã biên soạn, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở 03 Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật như: 

Luật Quản lý thuế, Luật Thi hành án dân sự, Luật Giáo dục...; 15.000 tờ gấp về Bộ Luật Lao động, Luật Lực lượng dự bị 

động viên...; phát hành 04 số Tập san Tư pháp (2.800 cuốn); 03 số Thông tin PBGDPL (3.300 cuốn); 1.100 cuốn tài liệu 

hỏi - đáp Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Giáo dục... để cấp phát cho các ngành, địa phương tham khảo, tìm 

hiểu 
16

 Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020. 
17

 Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/3/2020; Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 07/5/2020; Kế hoạch số 3701/KH-

UBND ngày 30/9/2020 Công văn số 1151/UBND-NC ngày 08/4/2020; Công văn số 365/UBND-NC ngày 11/02/2020; 

Công văn số 164/UBND-NC ngày 17/01/2020; Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/3/2020…. 
18

 Quyết định số 1649/QĐ-HĐPH ngày 13/5/2020; Công văn số 327/CV-HĐPH ngày 10/4/2020; Kế hoạch số 718/KH-

HĐPH ngày 11/3/2020; Công văn số 205/HĐPH ngày 12/3/2020; Công văn số 409/CV-HĐPH ngày 29/4/2020. 
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b) Công tác hòa giải cơ sở: Tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thi 

hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
19

; Văn bản về việc triển khai thực hiện Đề 

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2020
20

. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải 

viên năm 2020
21

.  

Trong năm, hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở được thực hiện kịp thời, đúng yêu 

cầu, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định an 

ninh trật tự xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết, tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí cho Nhà nước và Nhân dân
22

. 

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

mưu UBND tỉnh ban  hành văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo Quyết định 

số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp
23

; phối hợp với Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, khảo sát, 

tọa đàm về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Tu Mơ Rông và 

huyện Đăk Tô; Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
24

. 

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 

Văn bản rà soát, cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và 

quản lý hộ tịch; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ quản lý nhà nước về công tác hộ tịch; Đồng thời, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, cập nhật tên đơn vị hành chính trên hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch 

lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Văn bản triển khai 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch ViệtNam
25

.  

                                                           
19

 Báo cáo số 40/BC-STP ngày 10/02/2020;  
20

 Công văn số 779/UBND-NC ngày 16/3/2020 
21

 Tổ chức 03 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho khoảng 300 đại biểu là công chức 

Tư pháp - Hộ tịch, hòa giải viên trên địa bàn huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia HDrai, trong đó tập trung phổ biến, giới 

thiệu kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, phòng, chống tham 

nhũng, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên... đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn 
22

 Hiện nay, toàn tỉnh có 775 tổ hòa giải với 5.299 hòa giải viên; Trong năm 2020, đội ngũ hòa giải viên đã thực hiện 

hòa giải thành 489/551 vụ việc hòa giải (chiếm tỷ lệ gần 89%) 
23

 Công văn số 1151/UBND-NC ngày 08/4/2020. 
24

 Năm 2019, toàn tỉnh có 59/102 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  (chiếm tỷ lệ 58%); Văn bản số số 39/TB-

UBND ngày 03/3/2020. 
25

 Công văn số 1089/UBND-NC ngày 03/02/2020; Công văn số 1540/UBND-NC ngày 06/05/2020; Công văn số 

3492/UBND-NC ngày 16/09/2020; Kế hoạch số 4068/KH-UBND tỉnh ngày 28/10/2020  
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Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời vướng mắc trong công tác 

hộ tịch tại các địa phương; Tham mưu triển khai thực hiện liên thông dữ liệu hộ tịch với 

Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố khi có yêu cầu; Phổ biến Bộ danh mục giấy tờ, tài 

liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho Phòng tư pháp các huyện, thành phố
26

; 

Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn về pháp luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 

b) Công tác lý lịch tư pháp
27

: Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thi 

hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh
28

. Thường xuyên phối hợp liên ngành trong 

triển khai có hiệu quả Luật lý lịch tư pháp; Đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp 

thông tin LLTP để xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích; Đề nghị Công an tỉnh 

phối hợp quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài. 

c) Về công tác bồi thường nhà nước: Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã lập và cung cấp 

danh sách đầu mối công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Có văn bản trao đổi về việc giải quyết yêu cầu  bồi thường Nhà  nước của công dân theo 

yêu cầu; Đề nghị Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ giải 

quyết bồi thường của Nhà nước
29

. 

d) Về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Đề nghị các đơn vị liên quan cung 

cấp văn bản ủy quyền liên quan. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện 

pháp bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh. 

e) Công tác chứng thực: Phối hợp với các sở ngành liên quan và các huyện, thành 

phố triển khai có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chứng thực. 

Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về chứng thực. Chỉ đạo các ngành, địa phương về 

việc thực hiện chính sách pháp luật về chứng thực. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác 

chứng thực cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
30

. 

                                                           
26

 Về việc cải chính thông tin năm sinh tại cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, về việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài, 

đăng ký kết hôn có yếu  tố nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, Đề nghị 

TAND tỉnh Kon Tum phối hợp thực hiện chuyển giao Quyết định, Bản án liên quan đến hộ tịch; Báo cáo tình hình thực 

hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi theo yêu cầu của 

Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Kiểm tra tình hình thực hiện Tiểu đề án giải quyết các vấn đề 

về quốc tịch, hộ tịch và các giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ Campuchia trở về nước tại huyện Ia H’Drai, Đắk Tô; 

Ngọc Hồi, Sa Thầy... 
27

 Tiếp nhận 1462 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và làm thủ tục chuyển Trung tâm LLTPQG xác minh, chuyển Tòa án 

Quân sự Trung ương xác minh một số trường hợp có thời gian công tác trong quân ngũ; Lập phiếu và cấp mới 1400 trường 

hợp; các trường hợp còn lại đang tiếp tục yêu cầu Trung tâm LLTPQG và Tòa án Quân sự TW xác minh. 
28

 Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/08/2020. 
29

 Công văn số 298/STP-HC&BTTP ngày 06/4/2020; Công văn số 423/STP-HC&BTTP ngày 07/5/2020; Công văn số 

23/STP-HC&BTTP ngày 19/3/2020; Công văn số 102/STP-HC&BTTP ngày 14/02/2020; Công văn số 229/ STP-

HC&BTTP ngày 19/3/2020. 
30

 Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố; Các Tổ chức hành nghề công chứng; UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định  số 

23/2015/NĐ-CP  ngày  16/02/2015  của  Chính  phủ về cấp  bản  sao  từ sổ gốc,  chứng  thực  bản  sao  từ bản  chính,  

chứng  thực  chữ ký  và  chứng  thực  hợp đồng, giao dịch; Hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực điện tử 

từ bản chính cho UBND các huyện, thành phố; Xử lý vướng mắc việc giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực biến 

động đất đai; miễn thuế.... 
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5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản  

a) Công tác Luật sư
31

, tư vấn pháp luật: Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

văn bản của Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về công tác 

Luật sư
32

; Trình UBND tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 

nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh
33

. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 123 về “Phát triển 

đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn 

tỉnh
34

. Báo cáo kết quả hoạt động tư vấn pháp luật, tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật 

theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật trên địa bàn 

tỉnh
35

; Trả lời về việc Giải quyết TTHC đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp 

luật cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và TGPL của Hội Luật gia tỉnh. Trình Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư cho 01 trường hợp. Báo cáo kết 

quả hoạt động tư vấn pháp luật, tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật theo Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh
36

.  

b) Công tác Công chứng
37

: Trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc xin chủ 

trương thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
38

; Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết 

định cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
39

. Báo cáo tổng kết 05 

năm thi hành Luật công chứng trên địa bàn tỉnh
40

. Thực hiện có hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng
41

.  

c) Công tác Giám định tư pháp
42

: - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên 

                                                           
31

 Trên địa bàn tỉnh có 05 tổ chức hành nghề Luật sư (tổng số có 09 luật sư). Trong năm 2020 thực hiện 54 vụ việc 

(gồm: tham gia tố tụng 44 vụ việc; tư vấn pháp luật 05 vụ việc; TGPL 05 vụ việc). 
32

 Tờ trình số 11/TTr-STP-m ngày 20/04/2020. 
33

 Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 17/04/2020. 
34

 Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 14/05/2020. 
35

 Báo cáo số 398/BC-STP ngày 17/12/2019 
36

Báo cáo số 105/NC-UBND ngày 28/4/2020; Báo cáo số 157/BC-UBND, ngày 11/6/2020. 
37

 Trên địa bàn tỉnh có 05 tổ chức hành nghề công chứng. Tổng số 10 công chứng viên đang hành nghề; thực hiện công 

chứng 11.229  vụ việc công chứng, với phí thu được là  2.697.513.000 đồng; chứng thực 12.663 bản sao, thu phí  

130.788.000 đồng; chứng thực chữ ký: 748, thu phí: 8.160.000 đồng. Phòng Tư pháp chứng thực 55 hợp đồng giao dịch; 

4.124 bản sao; 62 chữ ký văn bản, giấy tờ; 471 chữ ký người dịch; UBND cấp xã thực hiện chứng thực 12.526 hợp đồng 

giao dịch; 219.048 bản sao; 23.067 chữ ký văn bản, giấy tờ. 
38

 Tờ trình số 67/TTr-STP ngày 14/5/2020; Công văn 1046/SNV-TCBM&CCHC ngày 03/6/2020 của Sở Nội vụ thông 

báo kết luận của BCS Đảng UBND tỉnh. 
39

 Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. 
40

 Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 26/08/2020. 
41

 Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên cho 01 trường hợp; Cấp giấy đăng ký  hoạt  động  

cho 03 Văn phòng công chứng; Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề 01 trường hợp; Đăng ký hành nghề 

và cấp Thẻ công chứng viên cho 02 trường hợp. Báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp về Danh sách đăng ký tham gia kiểm tra tập 

sự hành nghề công chứng; Thông báo cho đơn vị có liên quan về các văn bản công chứng giả; Thông báo về việc hủy giấy 

chứng nhận sở hữu công trình cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Cung cấp thông tin đăng ký hành 

nghề của Công chứng viên cho Sở Tư pháp các tỉnh; Thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF cho các tổ 

chức hành nghề công chứng và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công 

chứng thực điện tử từ bản chính cho UBND các huyện, thành phố. 
42

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các tổ chức giám định (Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; Phòng giám định pháp y, 

Sở Y tế; Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ, Sở KHCN; Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây dựng); 58 giám định viên, 15 người giám định theo vụ việc (pháp y: 14 người; giao thông: 03 người; 

KHCN: 02 người; kỹ thuật hình sự: 10 người; nông nghiệp: 03 người; môi trường: 01 người; văn hóa: 06 người; xây dựng: 
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địa bàn tỉnh Kon Tum
43

; Công bố số lượng giám định viên tư pháp, người giám định tư 

pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
44

; Trình Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 

động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh năm 2020
45

; Công văn chỉ đạo về công tác 

Giám định tư pháp
46

. Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh năm 2020
47

.  

- Thông báo danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên 

địa bàn tỉnh cho Công an tỉnh; TAND tỉnh; VKSND tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum; 

Tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo yêu cầu 

của Công an tỉnh; Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo yêu 

cầu của Công an tỉnh. Ban hành văn bản triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về 

giám định tư pháp
48

. 

d) Công tác Thừa phát lại: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc 

thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Văn bản về kết quả kiểm tra, rà 

soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến Thừa phát lại
 49

. 

e) Công tác Trợ giúp pháp lý
50

: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển 

khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn 

về tài chính năm 2020. Ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 

29/06/2018. Ban hành Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp 

                                                                                                                                                                                                      
02 người). Số vụ việc giám định tư pháp trong năm 2020 đã thực hiện giám định 655 vụ việc, trong đó theo trưng cầu của 

cơ quan tiến hành tố tụng 618 vụ việc, theo yêu cầu của tổ chức cá nhân khác 37 vụ việc. 
43

 Kế hoạch số 4013/KH-UBND ngày 23/10/2020. 
44

 Công văn số 293/UBND-NC ngày 05 tháng 02 năm 2020. 
45

 Kế hoạch số 425/KH-BCĐ ngày 18/02/2020. 
46

 Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 16/4/2020; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1376/UBND-NC ngày 23/4/2020 
47

 Kế hoạch số 425/KH-BCĐ ngày 18/02/2020 của BCĐ. 
48

 Công văn số 16/STP-HC&BTTP-m ngày 27/05/2020 
49

 Thông báo số 260/TB-UBND ngày 05/08/2020; Quyết định  số 673/QĐ-UBND ngày 16/07/2020; 1268/KH-UBND 

ngày 15/04/2020 về việc; Công văn số 2745/VP-NC ngày 06/10/2020 
50

 Tổ chức được 18 đợt truyền thông về TGPL tại các xã Ya Xier huyện Sa Thầy, Đăk Ang huyện Ngọc Hồi, Ngọc 

Linh huyện Đăk Glei 02 huyện nghèo của tỉnh với tổng số lượt người tham dự là 2.134 lượt;  Tổng số vụ việc tư vấn là 11 

vụ cho 11 đối tượng được trợ giúp pháp lý. Trong đó đất đai: 05 vụ, khác: 06 vụ. Tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 113 

vụ (102 hình sự và 11 dân sự). 01 vụ đại diện ngoài tố tụng  thuộc lĩnh vực dân sự . Vụ việc tố tụng tăng 37% so với năm 

2019 (năm 2019: 83 vụ). đã thụ lý, cử người tham gia tố tụng thực hiện TGPL 114 vụ việc cho 114  đối tượng được 

TGPL. Trong đó, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 104 vụ việc (chiếm 91,2%), Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý với Trung tâm thực hiện 10 vụ việc (chiếm 8,8%); có 112 đối tượng do cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu đến 

Trung tâm và 02 đối tượng trực tiếp đến Trung tâm để yêu cầu trợ giúp pháp lý. Tổng số đối tượng là dân tộc thiểu số cư 

trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được trợ giúp pháp lý là 45 người Duy trì việc phối hợp với Đài phát 

thanh và truyền hình tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật qua sóng phát thanh được 104 chương trình. 
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pháp lý trong hoạt động tố tụng; Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp 

lý
51

. 

f) Công tác đấu giá tài sản
52

: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 

chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật về Đấu giá tài sản
53

; Xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 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. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.  

6. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác báo cáo thống kê,  

cải cách hành chính, ứng dụng CNTT 

a) Công tác tổ chức cán bộ: Sở Tư pháp triển khai thực hiện đúng theo các quy 

định của Trung ương, địa phương và hướng dẫn của Sở Nội vụ trong việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy; đội ngũ công chức, viên chức được sắp xếp hợp lý, chất lượng được nâng 

lên, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ từng người; Thường xuyên cử công chức, viên 

chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà 

nước, bỗi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 

được giao; Thực hiện đúng quy định, trình tự trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, 

đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương, khen thưởng đối với đội ngũ công chức, 

viên chức đảm bảo đúng quy định
54

. 

b) Công tác thi đua khen thưởng: Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua và phát động phong trào thi 

đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng như hưởng ứng các 

phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp 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. Tổ chức thực hiện tốt các 

phong trào thi đua năm 2020 của toàn Ngành phát động Phong trào thi đua“Toàn ngành 

Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập 

thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-

28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V” “Ngành tư pháp thi đua siết chặt kỷ 

cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ được giao năm 2020” “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông 

thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

                                                           
51

 Kế hoạch số 11/KH-HĐPHTT ngày 12/10/2020 về việc; Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 17/3/2020; Báo cáo số 

219/BC-UBND ngày 28/07/2020 
52

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (01 Trung tâm, 05 doanh nghiệp) với 14 đấu giá 

viên. Trong năm 2020, các tổ chức bán đấu giá tài sản tỉnh đã thực hiện bán đấu giá thành 1.038 cuộc bán đấu giá tài sản 

với tổng giá khởi điểm gần 317,5 tỷ đồng, giá bán gần 358,2 tỷ đồng. 
53

 Công văn số 2296/UBND-NC ngày 29/06/2020. 
54

 Đăng ký tuyển dụng 01 trường hợp công chức; Xin chủ trương xét tuyển Viên chức đơn vị sự nghiệp; Quyết định bổ 

nhiệm lại và bổ nhiệm kéo dài đến tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với 02 trường hợp viên chức; Nâng bậc lương thường 

xuyên và nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối cho 05 trường hợp; Quyết định chuyển ngạch và xếp lại lương đối 

với 01 trường hợp viên chức; Chấp dứt 01 trường hợp HĐLĐ; HĐLĐ có thời hạn 02 trường hợp; Cử 01 trường hợp viên 

chức tham gia lớp Cao cấp LLCT; Cử 01 trường hợp công chức tham gia lớp QLNN chương trình Chuyên viên. Từ đầu 

năm đến nay đã cử 42 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và công tác khác. 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020...Ngoài ra, thực hiện 

đúng quy định, trình tự các bước trong việc bình xét thi đua, khen thưởng để đề nghị 

các cấp khen thưởng. 

c) Công tác báo cáo thống kê, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2020; Ban hành 

Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; Chương trình công tác 

năm 2020; Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Hoàn 

thiện thủ tục đăng ký cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2020; Kế hoạch 

hoạt động thông tin đối ngoại 2020.  

Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; Ban hành kế hoạch 

khắc phục những hạn chế của kết quả chỉ số CCHC 2019 và giai đoạn 2011-2020; Cử 

công chức tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Việc áp dụng công nghệ thông 

tin tại đơn vị được chú trọng, Sở Tư pháp đã thực hiện việc nối mạng, trao đổi, xử lý 

thông tin qua Hệ thống quản lý văn bản VNPT- iOffce; Việc đăng tải Thông tin chuyên 

Ngành trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, 

thông tin, phổ biến văn bản pháp luật mới của ngành tư pháp thường xuyên được chú 

trọng. Thực hiện đầy đủa các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và đột xuất theo yêu 

cầu
55

. 

Tham mưu UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành văn bản về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp
56

; Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

văn bản chỉ đạo
57

; đồng thời ban hành văn bản để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương 

triển khai thực hiện
58

. Bên cạnh đó, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 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 của Ban Bí thư
59

. Ban hành công văn chỉ 

đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện văn bản số 1167-CV/TU ngày 

11/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 84-KL/TW ngày 

                                                           
55

 Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020; Báo cáo thống kê năm 2019 (chính thức) theo Thông tư 

03/2019/TT- BTP của Bộ Tư pháp; Báo cáo tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính qúy I/2020; Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện Chương trình 28-CTr/TU ngày 04/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019; Báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Báo cáo công tác đối ngoại 2019 và xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI;Báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; 

Báo cáo tình hình triển khai Đề án định hướng Hội nhập Quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Báo 

cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị; Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông 

tin, chính quyền điện tử quý I/2020. Tổng hợp báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I/2020; Tham mưu ban hành văn bản 

chỉ đạo các đơn vị trong ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 
56

 Công văn số 1130-CV/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
57

 Văn bản số 430-CV/BCS ngày 03/8/2020 của BCS Đảng UBND tỉnh (mật). 
58

 Công văn số 482/UBND-NC ngày 27/8/2020. 
59

 Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 16/11/2020. 
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29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW
60

. 

Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 

thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW
61

. 

Trình UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

tỉnh
62

; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Ngành tư pháp
63

. Thực 

hiện nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và tích hợp các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng 

dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

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, kiểm tra: Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định về việc phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020
64

. Theo Kế hoạch, Thanh tra Sở Tư pháp 

đã thực hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành
65

.  

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
66

: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của tổ chức, công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các trường 

hợp đã được ngành trả lời theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn đương sự biết và 

liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vụ việc không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ngành. 

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

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trong ngành tư pháp
67

; Phổ 

biến, quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về các quy 

định phòng chống tham nhũng
68

 với nhiều hình thức phù hợp, gắn công tác này với thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

                                                           
60

 Công văn số 592/UBND-NC ngày 23/10/2020. 
61

 Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của BTV Tỉnh ủy. 
62

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/3/2020; Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 11/5/2020; Quyết định số 

449/QĐ-UBND ngày 06/7/2020; Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 28/7/2020; Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 

05/8/2020; Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 31/8/2020; Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 05/10/2020; Quyết định số 

728/QĐ-UBND ngày 18/10/2020; Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 18/10/2020. 
63

 Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 28/7/2020. 
64

 Quyết định số 153/QĐ-STP ngày 02/12/2019 
65

 Thanh tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. 
66

 Sở Tư pháp đã đã tiếp nhận và xử lý 06 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết; phối hợp Sở Nội vụ đề xuất 

hướng xử lý, giải quyết nội dung tố cáo của công dân 
67

 Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp. 
68

 Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 

kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-

2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; 

Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường,... 
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1. Ưu điểm, thuận lợi: Trong năm 2020, 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:  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư pháp ở các địa phương còn 

gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa các ngành với nhau trong thực hiện công tác tư 

pháp chưa được đồng bộ, thống nhất.  

- 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, đào tạo, bồ dưỡng, công tác kiểm tra cơ 

sở.  

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

phương còn rất hạn hẹp.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 

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 
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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, tập trung vụ 

việc tố tụng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và đội ngũ người 

thực hiện trợ giúp pháp lý.  

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 2021; 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 tham 

mưu củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong toàn ngành, trong đó chú trọng đến tư 

pháp cấp xã, cấp huyện. Xây dựng kế hoạch đăng ký đào tạo, phương án điều động, 

luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nhằm 

đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 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 
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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.  

Sở Tư pháp chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu VT/VPTH.                                                                        

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 

 

Kon Tum, ngày      tháng     năm 
                 
                                                
                                                             

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2021 
 

Hưởng ứng các Phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động trong năm 

2020. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi 

đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, 

cá nhân lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của địa 

phương, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Sở Tư pháp 

tỉnh Kon Tum báo kết quả công tác thi đua, như sau:   

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

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. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã nghiêm túc 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
69

.  

2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng 

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

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp giao. Sở Tư pháp đã ban hành đầy đủ các văn bản, kế 

hoạch về phát động phong trào thi đua do các cấp phát động
70

; Tổ chức ký kết giao ước 

                                                           
69

 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... 
70

 Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 26/02/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác tư pháp trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; Công văn số 10/STP-TĐKT ngày 06/01/2020 về việc đăng ký giao ước thi đua ngành tư pháp năm 

2020; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 17/02/2020 của Sở Tư pháp về phát động Phong trào thi đua năm 220; Kế hoạch số 

10/KH-STP ngày 13/3/2020 kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 

2020; Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 20/5/2020 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề“Thi đua 

lập thành tích xuất sắ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi 

đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”. 
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thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua. 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
71

. 

3. Tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua năm 2020 

Sở Tư pháp tổ chức triển khai đầy đủ các phong trào thi đua năm 2020 do các cấp 

phát động, cụ thể: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt 

phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V” “Ngành tư 

pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, 

hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2020” “Ngành Tư pháp chung 

sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cán bộ Tư pháp đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 

2016-2020...  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 

1. Phong trào thi đua theo chuyên đề“Ngành tư pháp thi đua siết chặt kỷ 

cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ được giao năm 2020”. Trong năm 2020 Sở Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ được giao.  

(Số liệu báo cáo công tác chuyên môn thống nhất với báo cáo Tổng kết công tác 

Tư pháp năm 2020 của Sở). 

2. Phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016-2020 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
72

. Tích cự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các 

đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Bên cạnh đó, tham gia đầy đủ các phong trào 

nền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông 

thôn mới, thực hiện công tác giảm nghèo do các cấp phát động, các hoạt động xã hội, 

ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chăm lo giúp đỡ công chức, viên chức trong ngành có 

hoàn cảnh khó khăn
73

. 

                                                           
71

 Trong đó 08 tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Văn Phòng Sở, Thanh Tra Sở, Phòng 

XD&TDTHPL; HC&TP, PBGDPL, Trung tâm TGPL, Trung Tâm DVBĐGTS, Phòng CC Số 2); Có 01 đơn vị đăng ký Lao 

đông tiên tiến (Phòng Công chứng số 1); Có 22 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 35 cá nhân đăng ký 

danh hiệu Lao động tiên tiến; Có 10/10 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.  
72

 Ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017; Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của 

Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 2928/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-

STP ngày 15/12/2016. 
73

 Trong năm 2020 Sở Tư pháp tặng 01 suất quà trị giá 01 triệu đồng, 20 suất quà (trị giá 06 triệu đồng) cho 20 hộ gia 

đình chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo tại xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei; BCH Chi đoàn Thanh niên Sở 

Tư pháp tặng 01 phần quà trị giá 500 nghìn đồng cho em A Lân, học sinh Trường tiểu học xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei; 
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3. Phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020: Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp 

cùng Đảng ủy phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 

2659/QĐ-BTP năm 2012 về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, 

viên chức ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

08/9/2017 của Chính phủ, 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. Bên cạnh đó, trong năm 2020 đã phổ biến chuyên đề 

năm 2020 đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự và viết 

bản cam kết cá nhân đối với từng nội dung đăng ký.  

4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng
74

 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở gồm 13 người, 

đảm bảo các chức danh, thành phần đúng theo quy định và hoạt động hiệu quả
75

; 

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp được giao cho Văn phòng 

Sở tham mưu thực hiện nhiệm vụ báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc chuyên đề, tổng 

hợp đề nghị  các cấp khen thưởng đảm bảo theo quy định. Trong năm 2020 không có 

trường hợp nào khiếu kiện, khiếu nại có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. 

- Theo đó, trong năm 2020 Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ 

niệm chương ngành Tư pháp 05 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 11 tập thể, 21 cá 

nhân; Giám đốc Sở tặng Giấy khen 04 tập thể, 04 cá nhân. Với những thành tích đã đạt 

được trong năm 2020 Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá xếp loại hạng A xuất sắc. 

5. Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, giải pháp trong 

tổ chức thực hiện công tác thi đua luôn được cơ quan chú trọng thực hiện. Thông qua 

việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua đã phát hiện những tấm gương tiêu 

biểu, có nhiều thành tích xuất sắc, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng trong thực 

hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình 
                                                                                                                                                                                                      
Hưởng ứng các hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh” Sở Tư pháp tặng 01 suất quà (trị giá 01 triệu đồng) cho xã Ngọc 

Linh, tặng 01 triệu cho thôn Đắk Dít, tặng 10 suất quà (trị giá 03 triệu đồng) và 07 chiếc khăn, hơn 50 áo ấm cho các hộ 

gia đình trong thôn Đắk Dít; Vận động công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ủng hộ: Quỹ vì người 

nghèo, quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 4.850.000đ; Ủng hộ quỹ hỗ trợ 

CC,VC,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn 4.000.000đ; Tặng xã Ngọc Linh 580 khẩu trang (trị giá 3.800.000đ); Tặng đồn Biên 

Phòng huyện Ngọc hồi 300 khẩu trang (trị giá 2.700.000đ); Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ ngày 27/7 tặng 20 xuất 

quà cho 20 hộ gia đình có công cách mạng trên địa bàn xã Ngọc Linh huyện Đắk Glei trị giá 6.000.000đ, Tặng 07 xuất quà 

cho công chức, viên chức trị giá 3.000.000đ 
74

 Đề nghị UBND tỉnh và Bộ Tư pháp tặng Bằng khen: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước 

Việt Nam- Lào trên địa bàn tỉnh, tặng 01 Bằng khen Tập thể Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào 

Thi đua yêu nước, 01 Bằng khen Tập thể Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp; Đề nghị 

tặng Bằng khen đối với 02 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020; Đề nghị Bộ Tư 

pháp tặng kỷ niệm chương đối với 05 trường hợp; Giám đốc Sở tặng Giấy khen 
75

  Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về kiện toàn Hội đồng TĐKT ngành; Quyết định số 

20/QĐ-STP ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về kiện toàn Hội đồng SKCCS.  
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thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong ngành tư pháp theo hướng thiết 

thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ được giao. Trong năm 

2020, Sở Tư pháp đã tiến hành bình xét đề nghị các cấp khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh bằng 

khen đối với 02 tập thể, 03 cá nhân; Giám đốc Sở tặng Giấy khen 04 tập thể, 04 cá 

nhân. 

5. Một số hoạt động công tác khác 

Đóng góp 04 triệu đồng quỹ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên; Tham gia ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động, như: 

Quỹ chất độc Da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa; Cử công chức, viên 

chức tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do 

các cấp phát động.... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

 1. Ưu điểm 

 Phong trào thi đua của Ngành được quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi ngay 

từ đầu năm, có kế hoạch rõ ràng, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, có thang điểm chặt chẽ và 

được toàn Ngành tham gia đăng ký giao ước thực hiện với quyết tâm cao. Lãnh đạo Sở 

chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện đẩy mạnh phong trào thi 

đua. Thực hiện phương châm, các phong trào thi đua phải thực hiện nhiệm vụ trong tâm 

của Ngành, của địa phương, từng đơn vị, lấy hiệu quả công tác cá nhân, đơn vị làm 

thước đo để đánh giá phong trào toàn Ngành, tổ chức đăng ký thi đua các đơn vị nhỏ 

trong Ngành, giữa công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm khơi dậy 

mọi nguồn lực động viên từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành 

ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số phòng, đơn vị chưa thực hiện đồng bộ giữa nhiệm vụ chuyên môn với 

phong trào thi đua. 

- Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến chưa thực hiện thường xuyên. 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế  

- Các phòng, đơn vị chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn, chưa dành nhiều 

thời gian để đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể góp phần đẩy mạnh phong trào 

thi đua của tập thể đơn vị mình.  

- Công tác biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân rất ít chỉ tiêu, nên 

khó động viên tinh thần mỗi CC,VC,NLĐ khi tham gia các phong trào thi đua. 

4. Bài học kinh nghiệm 
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- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các mặt công tác thi đua 

của Ngành; Phối hợp chặt chẽ của tổ chức đoàn thể trong cơ quan và các đơn vị có liên 

quan để triển khai thực hiện. 

- Tăng chỉ tiêu khen thưởng, khen thưởng phải gắn liền với phong trào thi đua, 

dựa trên nền tảng của phong trào thi đua yêu nước sôi nổi mới có thể lựa chọn những cá 

nhân, tập thể tiểu biểu nhất, xứng đáng nhất, đầy đủ và kịp thời để khen thưởng; Khen 

thưởng phải chính xác công bằng, công khai đúng người, đúng thành tích để động viên 

nêu gương, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2021 

1. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 

Kon Tum, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên phát động. 

2. Thực hiện tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021; Xây dựng và tổ chức phát 

động thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của 

Ngành và tỉnh phát động... 

3. Phối hợp đảng ủy, các đoàn thể cơ quan tổ chức quán triệt các chủ trương, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan về 

công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết 

thực hiện. 

4. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả đối với các phong trào 

thi đua, thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nhân rộng các gương 

điển hình tiên tiến. 

5. Tiến hành bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia 

thực hiện các phong trào thi đua để trình các cấp khen thưởng. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

và một số định hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Kon Tum./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;                  

- Lưu VT; VP/STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Y Hòa 

 

 

  



22 

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 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 

2021 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 căn cứ các quy 

định của pháp luật, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2021 của 

Chính phủ, Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 của Bộ Tư pháp, nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh Kon Tum năm 2021 để triển khai công tác Tư pháp 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. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021. 

DỰ THẢO 
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1. Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của 

Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; các Kết luận 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

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

quy phạm pháp luật (QPPL) 

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 lượng công tác góp 

ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Chú trọng nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu xây dựng văn bản QPPL, nội dung văn bản QPPL 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 văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng pháp luật, thống nhất, đồng bộ và có 

tính khả thi cao. Thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật 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 văn bản QPPL. 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. 
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- 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 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư 

pháp; hôn nhân và gia đình; 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; Quyết định 2558/QĐ-BTP ngày 23 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình Công tác trọng tâm của Bộ trong 

lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. 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. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 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.. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm 

liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực thu hút 

nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021.  

- 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; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác PBGDPL gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh... Tiếp 

tục quán triệt, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới do Quốc hội thông qua; các luật, pháp 

lệnh, văn bản mới liên quan đến hoạt động chuyên môn, lĩnh vực quản lý; các quy định 

pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, 

sinh hoạt của nhân dân mà dư luận xã hội quan tâm và cần định hướng. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho 

đối tượng đặc thù; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL. 
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Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức 

thượng tôn pháp luật cho người dân. 

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. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở; Tổ chức tập huấn kỹ 

năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải 

thành trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

- 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 triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và 

các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành; Củng cố, nâng cao năng lực, 

kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án 

"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2022" trên địa bàn 

tỉnh. 

- 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) Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1894/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 

2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác liên 

quan. Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

theo dõi, hướng dẫn, triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-

TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư 07/2017/TT-BTP 

ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với xây dựng nông thôn mới 

và các văn bản khác liên quan. 

- 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. 
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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. 

Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, trên 

cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật. 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) Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết 10 

năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; tập trung nguồn lực giải quyết tình trạng 

tồn đọng thông tin LLTP. 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. Chú trọng công tác truyền thông và các thực hiện các biện pháp khác để giảm 

tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức 

thực hiện. 
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- 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 thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp giữa các 

ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường. 

- 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; Chỉ thị 

số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong hoạt động 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) Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chính sách Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính 

năm 2021. Tiếp tục chú trọng TGPL đối với các vụ việc tham gia tố tụng gắn với nâng 

cao chất lượng dịch vụ TGPL. Chú trọng lồng ghép TGPL trong các chương trình giảm 

nghèo, an sinh xã hội và các Chương trình bảo đảm công bằng xã hội khác; hướng dẫn, 

theo dõi việc thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 

tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả 

công tác truyền thông về TGPL. 



28 

- 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. 

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. 

Phát huy vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và 

phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp; 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” 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 
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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 

Nâng cao hiệu quả đầu tư phương tiện, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; tăng cường sử dụng tin học, mạng 

internet, hệ thống điện tử đa phương tiện trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và cung 

cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp và người dân. 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 nhằm nâng cao nhận thức và hành động về công tác thi đua, khen thưởng, qua 

đó động viên tinh thần hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành 

xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2021. 

Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác 

khen thưởng; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

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 2021, 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 2021 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 

và các phong trào thi đua 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 
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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); 
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