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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

  
Số:         /BC - STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 
             Lào Cai,  ngày       tháng   năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tư pháp tháng 7 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ  

công tác tư pháp tháng 8 năm 2022 

 

                             Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

I. Kết quả công tác Tư pháp tháng 7 năm 2022 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật 

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản văn bản về việc rà soát, 

tham mưu xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

Ban hành văn bản số 498/STP-VBQPPL ngày 29/6/2022 thực hiện quy trình sửa 

đổi văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; Báo cáo số 191/BC-STP ngày 30/6/2022 về 

việc thống nhất tên, danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh  

Tổ chức cuộc họp thống nhất tên, danh mục Văn bản QPPL thuộc thấm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tài chính tham mưu xây dựng; 

Tham gia ý kiến 10/14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đang tiến hành 

nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 04 dự thảo văn bản; thực hiện nhiệm vụ của thành 

viên Uỷ ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật. Tiếp nhận 14 hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền 

ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành 12 báo cáo thẩm 

định đối với 12 dự thảo văn bản và đang thực hiện thẩm định đối với 02 dự thảo văn 

bản QPPL. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai: 

Thực hiện tự kiểm tra đối với 04 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

ban hành. Kết quả: Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành đều đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung; 

Ký hợp đồng với cộng tác viên kiểm tra văn bản thực hiện kiểm tra theo thẩm 

quyền đối với 05 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành. Kết quả: Qua kiểm tra 

cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đều đúng 

thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung; cử cán bộ tham gia buổi làm việc 
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với Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

tại tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. 

Thực hiện cập nhật 06 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật. 

2. Công tác Theo dõi thi hành pháp luật 

- Thực hiện Quyết định số 1364/QĐ-BTP ngày 15/6/2022 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Văn bản số 

2001/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 

10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật. Kết quả: 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai tổ chức tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/12/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

- Ban hành văn bản số 532/STP-VBQPPL ngày 06/7/2022 về việc rà soát đánh 

giá những tồn tại, bất cập trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. Tổng hợp các ý kiến đánh giá những tồn tại, bất cập trong thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai do các Tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; 

Các chi nhánh, Văn phòng đại diện của TCHN đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai gửi 

đến.  

- Tham mưu và tham gia ý kiến 12 hồ sơ1 do các cơ quan, đơn vị gửi đến. 

3. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Hoạt động kiểm tra: tổ chức họp Đoàn kiểm tra; Tiến hành công bố quyết định 

kiểm tra, thu thập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại 04 đơn vị (UBND huyện Bảo 

Yên; Chi Cục thuế huyện Bảo Yên; UBND thị trấn Phố Ràng, UBND xã Bảo Hà). 

Tiến hành kiểm tra 253 hồ sơ (42 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; 50 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm 

                                                 
1Ban hành văn bản về việc áp dụng pháp luật (lần 2); ban hành văn bản tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ-TBXH tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; ban hành văn bản tham gia ý kiến dự 
thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh “phê duyệt thiết kế mẫu, thiết kế điển hình Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

cho một số cây trồng cạn chủ lực tỉnh Lào Cai”;  tổ chức họp chuy ên môn nội dung đề nghị của UBND thị xã Sa Pa liên quan 

đến việc bồi thường đối với hoa màu, cây ngắn ngày phát sinh sau thời điểm thông báo thu hồi đất; ban hành văn bản số 

518/STP-VBQPPL ngày 04/7/2022 về việc thực hiện Thông báo số 143/TB-VPUBND ngày 10/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lào Cai; ban hành văn bản tham gia ý kiến dự thảo văn bản rà soát và xử lý tài sản trên đất thuộc dự án Danh lam 
thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ban hành văn bản tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung tại HDLN số 1934/HDLN-YT-TC-LĐTB&XH-BHXH-BDT về thực hiện chính sách hỗ trợ KCB cho người thuộc hộ 

nghèo; người DTTS vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các CSYT công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban 

hành văn bản về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đặt hàng tạm thời điều trị các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methaddone; ban hành văn bản về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung quy định tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019, Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; ban hành văn bản về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án thành lập BQL di tích và phát 

triển du lịch huyện Văn Bàn; tổ chức họp chuyên môn; cử cán bộ tham gia 03 cuộc họp tại UBND tỉnh, ban hành văn bản về 

việc rà soát quy định về phân cấp, uỷ quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc của các cơ sở y tế 

công lập; nghiên cứu dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố tình huống khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 
1044/SNN-PCTT ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT; nghiên cứu tham gia ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa 

Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất 

đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
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quyền của Chủ tịch UBND Bảo Hà; 94 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng; 67 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

thuộc thẩm quyền xử phạt tại Chi cục Thuế huyện Bảo Yên tại trụ sở Chi cục thuế 

huyện Bảo Yên). Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính năm 2022 theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục kiểm tra 253 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

- Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định uỷ quyền giải quyết chế độ mai táng phí 

cho các đối tượng thamg gia kháng chiến theo văn bản số 1090/SLĐTBXH-NCC ngày 

13/6/2022 của Sở Lao động thương binh và Xã hội. Kết quả: ban hành văn bản số 

450/STP-VBQPPL ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến 

- Nghiên cứu dự thảo Quyết định về quy định trách nhiện của các cơ quan, đơn vị 

cá nhân trong thực hiện trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản 

331/BDT-TTĐB ngày 10/6/2022 của Ban Dân tộc. Kết quả: ban hành văn bản số 

453/STP-VBQPPL ngày 22/6/2022 về việc tham gia ý kiến. 

- Cử cán bộ tham gia làm giảng viên tập huấn chuyên sâu về XLVPHC theo Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP và chế độ áp dụng biện pháp XLVPHC giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức tại thị xã 

Sa Pa. 

4. Công tác Hành chính – Bổ trợ Tư pháp 

(1) Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, chứng thực, lý lịch tư pháp 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Ban hành: 

+ Các công văn về việc: mời dự Lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch; triển khai hướng 

dẫn việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký đại biểu tham dự hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ hộ tịch; Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến về sơ kết Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhièn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

thông báo thời gian kiểm tra công tác đăng ký, quản lý Hộ tịch Chứng thực và Nuôi 

con nuôi; báo cáo Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch; tiếp tục triển khai, 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Cư trú; 

tiếp tục thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP; đề nghị các cơ quan tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy 

trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

15 công văn về việc cung cấp thông tin án tích cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 05 
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công văn gửi đến cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án, Công an một số địa bàn cấp 

huyện, cấp tỉnh đề nghị cung cấp thông tin án tích. 

+ Báo cáo số 168/BC-STP ngày 17/6/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhièn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai tháng 6/2022. 

- Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến. 

- Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhièn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 7/2022 gửi Công an 

tỉnh.  

- Cung cấp số liệu khai tử tháng 6 năm 2022 cho Bưu điện tỉnh Lào Cai.   

- Tổng hợp ý kiến tham gia về việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 

- Thẩm định 262 hồ sơ cấp Phiếu LLTP; Cấp phiếu LLTP cho 263 trường hợp. 

(2). Công tác quản lý Luật sư; Công chứng; Giám định tư pháp; đấu giá tài 

sản; Tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Hòa giải thương mại ; Quản tài viên và 

thừa phát lại  

Về công chứng: Ban hành: Công văn về việc báo cáo thực hiện công bố thông 

tin Quý II năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản; Quyết định số 56/QĐ-STP 

ngày 22/6/2022 Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Nguyễn 

Thị Kim Oanh; Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 06/7/2022 Xóa đăng ký hành nghề và 

thu hồi Thẻ công chứng viên Phí Thuỳ Dung; Báo cáo số 199/BC-STP ngày 04/7/2022 

Báo cáo về việc cập nhật, sử dụng Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần 

mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng. 

Tổng hợp báo cáo thực hiện công bố thông tin Quý II/2022 về nhà ở và thị trường 

bất động sản. 

*Trong tháng 7/2022, Phòng Công chứng 1 thực hiện tổng số việc công chứng 

hợp đồng, giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký: 1.175.000 

việc. Trong đó: Hợp đồng, giao dịch: 275 việc; Bản sao: 892.000 việc; Bản dịch: 06 

việc; Chứng thực chữ ký: 02 việc; Phí công chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 

163.470.000,0 đồng. Phí chứng thực bản sao, bản dịch thu nộp được: 18.404.000,0 

đồng. Thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 40.480.000,0 đồng. 

Về quản lý luật sư: Cấp giấy đăng ký hoạt động của 02 chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư: Công ty Luật TNHH Bảo Long – chi nhánh Lào Cai, Công ty Luật 

TNHH Thinksmart – chi nhánh Lào Cai. Ban  hành 02 tờ trình số 54/TTR-STP ngày 

28/6/2022 Về việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp; Tờ trình 
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số 58/TTr-STP ngày 6/7/2022 trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC 

và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực luật sư. 

Theo Báo cáo của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai: Trong tháng 06/2022 đã phân công 

các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng: 02 vụ việc. 

Về Giám định tư pháp: Ban hành công văn thẩm định bổ nhiệm giám định viên 

pháp y. 

Trong tháng 7/2022, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, 

Công an tỉnh giám định được 82 yêu cầu. Trong đó: Giám định ma túy: 30 yêu cầu; 

Giám định tài liệu cơ học: 7 yêu cầu; Giám định đường vân: 11 yêu cầu; Giám định số 

khung, số máy: 01 yêu cầu; Giám định pháp y: 33 yêu cầu (Giám định tử thi: 10 yêu 

cầu; Giám định thương tích: 23 yêu cầu). 

Về đấu giá tài sản: Ban hành: Quyết định số 57/QĐ-STP ngày 22/6/2022 về việc 

cấp thẻ đấu giá viên cho ông Trần Kiên; Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 29/6/2022 về 

việc cấp lại thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Hồng Vân; Quyết định số 62/QĐ-STP 

ngày 07/7/2022 Quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty An 

Thuận Phát; công văn về việc thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh An Thuận 

Phát. 

Tiếp nhận, nghiên cứu 02 đơn đề nghị của công dân về lĩnh vực đấu giá tài sản 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong tháng 7/2022 tổng số đã nhận ký hợp 

đồng trong tháng là 10  HĐ, cụ thể: Tồn tháng 06 chuyển sang: 05 Hợp đồng; tiếp 

nhận mới tháng 7: 05 Hợp đồng, tổ chức bán đấu giá thành 03 HĐ với: Giá khởi điểm 

47.727.150.000 đồng; Giá bán 61.541.583.000 đồng; Chênh lệch 13.814.433.000 đồng; 

Thù lao dịch vụ đấu giá,chi phí đấu giá  87.787.330 đồng; tiền bán hồ sơ tham gia ĐG 

104.150.000 đồng; tổng doanh thu 191.937.330 đồng. Số liệu tồn chuyển tháng 08 

năm 2022: 7 Hợp đồng . 

Về Thừa phát lại: Ban hành công văn về việc đôn đốc Báo cáo hoạt động Văn 

phòng Thừa phát lại Lào Cai. Tiếp nhận, vào sổ đăng ký 07 vi bằng của Văn phòng 

Thừa phát lại Sa Pa. 

Về trợ giúp pháp lý: Ban hành Báo cáo số 177/BC-STP ngày 22/6/2022 Báo cáo 

phục vụ đoàn kiểm tra cục trợ giúp pháp lý. 

Tháng 7/2022, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý: 248 vụ (trong đó có 168 vụ tố 

tụng từ tháng trước chuyển sang); Tư vấn pháp luật: 32 vụ (Hình sự 07; Hôn nhân gia 

đình 11; Đất đai 06; Dân sự 08). Đã thực hiện xong 32/32 vụ việc, đạt 100%. Tham gia 

tố tụng: 216 vụ (Hình sự 192; Hôn nhân gia đình 24). Đang thực hiện TGPL theo suốt 

quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng; tổ chức được 29 đợt 

truyền thông về địa bàn các thôn, xã trên địa bàn tỉnh, đã tuyên truyền, phổ biến tới 

người dân về chính sách TGPL của Nhà nước theo quy định của Luật TGPL năm 

2017; một số quy định của pháp luật có liên quan về đất đai, về hôn nhân gia đình, về 

phòng chống tội phạm mua bán người, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trình tự 

thủ tục khởi kiện vụ án dân sự... 
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5. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở 

cơ sở 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Văn bản số 2815/UBND-NC ngày 

23/6/2022 góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 

30/6/2022tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Văn bản số 3009/UBND-NC ngày 05/7/2022 về việc tham gia ý kiến thí điểm 

đánh giá hiệu quả của công tác PBGDPL  

Tham mưu trình Hội đồng phối hợp PBGDPL Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 

21/6/2022 ban hành Báo cáo số 215/BC-HĐPH ngày 24/6/2022 kết quả hoạt động của 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm 2022; ban hành Văn bản số 529/HĐPH ngày 05/7/2022 hướng dẫn triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ 

biến pháp luật cho các trưởng thôn trên địa bàn huyện Bắc Hà (ngày 06/7/2022). 

Ban hành Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 phổ biến pháp luật đợt 

III/2022 

Biên soạn nội dung cuốn Hỏi - Đáp số 02/2022 chuyên đề Tìm hiểu quy định 

pháp luật về Biên phòng; Biên soạn nội dung cuốn Thông thi pháp lý số 02/2022 

chuyên đề Tìm hiểu quy định của pháp luật về cư trú; Biên soạn nội dung cuốn Bản tin 

Tư pháp số 02/2022. 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch khảo sát đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và 05 mẫu phiếu khảo sát theo quy định của Thông tư số 

03/2018/TT-BTP 

Thực hiện các nội dung và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn 

bị nội dung số chuyên đề PBGDPL số tháng 7/2022 chính sách pháp luật về người có 

công  

* Triển khai các Đề án 

- Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Tiếp nhận, biên tập, đăng tải 56 tin, bài, 

ảnh trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai. 

- Triển khai cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai”: Ban 

hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc cử người tham gia BTC, BGK, Tổ thư ký 

Cuộc thi BCVPL, TTVPL giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Biên soạn chuyên đề tuyên vận tháng 7 gửi Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp. 
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Công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật: Ban hành Văn bản số 530/STP-PBGDPL 

ngày 05/7/2021 về việc triển khai các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh thuộc 

lĩnh vực của ngành Tư pháp; Văn bản số 543/STP-PBGDPL ngày 12/7/2023 về việc 

tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư 

Công tác thanh tra: Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành:  lĩnh vực công 

chứng đối với Văn phòng công chứng Sa Pa và lĩnh vực luật sư đối với Văn phòng 

Luật sư Anh Tú; ban hành Kết luận theo thẩm quyền. Tổ chức công bố kết luận thanh 

tra theo quy định.  

Tiến hành khảo sát, thu thập thông tin chuẩn bị cho việc ban hành Quyết định 

thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng đối với 

Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Mầu 

Công tác tiếp công dân: Trong tháng không có công dân đến phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo tại trụ sở cơ quan. Tiếp nhận mới 02 đơn2 (01 đơn phản ánh, 01 

đơn tố cáo), kết quả giải quyết: Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp, tham mưu Lãnh đạo Sở chuyển đơn đến Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa để giải 

quyết theo thẩm quyền. Ban hành báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế quản lý và 

Nội quy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. 

Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành: 02 báo cáo về công tác PCTN, 

tiêu cực: báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 

của Ban Bí thư khóa XII về “chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền 

phòng, chống tham nhũng”; báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022. 

7. Công tác Văn phòng 

Ban hành các văn bản: 

+ Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban Ban Giám 

đốc; công văn về công bố người phát ngôn Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

+ các công văn: tham mưu thực hiện văn bản số 354/UB-PA ngày 06/06/2022 

của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phân công công chức 

tham gia khảo sát trực tuyến về tình hình 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới  xây 

dựng Kế hoạch năm 2022-2025 và chi tiết dự toán năm 2022 thực hiện Chương trình 

MTQG; góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2030; tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai 

đoạn 2022-2025; dự trù kinh phí luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; 

báo cáo thực hiện bổ nhiệm và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành 

                                                 
2trong đó đơn phản ánh không đủ điều kiện xử lý, Nội dung đơn tố cáo: Tố cáo về hành vi lợi dụng chức vụ 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động chứng thực, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của một số cán bộ, công chức UBND thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa (nay là UBND 

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa). 
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chính; Đăng ký chỉ tiêu dịch vụ công (DVC) có phát sinh hồ sơ trực tuyến, giải quyết 

và trả kết quả trực tuyến 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023.  

+ Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế.  

+ Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương khoán XII; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW 

ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; báo cáo thực hiện Chỉ thị số 35-

CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập Hồ sơ 

và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; 

báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo 

kết quả hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022; báo 

cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số 6 

tháng đầu năm 2022; báo cáo tinh hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý II của 

2022; báo cáo kết quả công tác phát triển và ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 2022 

của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

+ Quyết định số: 58/QĐ-STP ngày 27 tháng 6 năm 2022 về việc bổ nhiệm và xếp 

lương vào ngạch nhân viên cho công chức cho bà Nguyễn Thị Bẩy; Quyết định số: 

60/QĐ-STP gày 29 tháng 6 năm 2022 về việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán 

sự cho bà Bùi Thị Tố Hoa– viên chức Phòng Công chứng số 1;  

Cử cán bộ tham gia  Ban kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức. 

Cập nhật 02 câu trả lời của công dân lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp  

II. Đánh giá chung 

Trong tháng 7 năm 2022 công tác Tư pháp đã bám sát triển khai thực hiện quyết 

liệt các chương trình, kế hoạch công tác trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả:  

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai 

thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung thẩm định đã bám sát các quy định của 

pháp luật, công tác thẩm định bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ đúng trình 

tự, thủ tục quy định. Báo cáo thẩm định đã thể hiện rõ quan điểm, ý kiến của Sở Tư 

pháp về dự thảo văn bản có đủ hay không đủ điều kiện trình HĐND, UBND tỉnh ban 

hành, góp phần đảm bảo tính khả thi và nâng cao chất lượng dự thảo văn bản, đảm bảo 

được những yêu cầu. 

Công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã 

thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh để giải quyết nhiều vụ việc khó phức tạp; 

tham vấn cho các địa phương và sở ngành trong việc áp dụng và thực hiện hiện pháp 

luật .. 

Công tác PBGDPL đã được các sở,  ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện kịp thời thông qua việc ban hành 

các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra song song với việc lựa chọn tổ chức các hoạt 
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động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, học 

viên; người lao động và người dân bằng các hình thức phù hợp. Công tác hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được chú trọng ngay từ khâu ban 

hành văn bản cho tới việc tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

cho đội ngũ hòa giải viên và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật để các đơn vị cấp xã nắm bắt triển khai ngay từ đầu năm. 

Công tác Hành chính Tư pháp đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp 

phần đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện tổng hợp đề nghị xây dựng văn bản của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai 

năm 2022 theo đề nghị của các Sở, ngành; 

Tiếp nhận, đề xuất tổ chức việc tham gia ý kiến, thẩm định đối với các hồ sơ dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời 

gian theo quy định. 

Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung được phân công trong Kế hoạch của 

UBND tỉnh về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2022: Tổ chức tự kiểm tra, 

kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền (trực tiếp thực hiện hoặc thông qua ký hợp 

động với các cộng tác viên kiểm tra văn bản), kịp thời báo cáo kết quả, đề xuất biện 

pháp xử lý kết quả kiểm tra văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định của pháp luật;  

Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung được phân công trong Kế hoạch số  

của UBND tỉnh về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022: Hướng dẫn 

các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ban, 

ngành; Thực hiện rà soát văn bản theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và tình 

hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

Duy trì, cập nhật thường xuyên văn bản do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành 

vào cơ sở dữ liệu.  

Hướng dẫn cán bộ pháp chế Sở, ngành thực hiện triển khai các nhiệm vụ 

chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của 

UBND tỉnh về chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-

2025 (sau khi được cấp kinh phí). 

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Nghiên cứu 02 dự thảo: hướng dẫn 

trình tự, thủ tục công bố tình huống khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 
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1044/SNN-PCTT ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quy chế phối hợp 

giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai văn bản số 

1630/STNMT-VPĐK ngày 05/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Họp Đoàn kiểm 

tra thống nhất kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; tổng hợp, xây dựng dự thảo thông báo kết luận kiểm tra. 

4. Công tác Hành chính - Bổ trợ tư pháp:  

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đăng ký hộ tịch, công 

tác chứng thực; Tiếp tục triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng 

chung; Hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm cho 

cơ sở theo yêu cầu. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 7/2022 gửi 

Công an tỉnh. 

Tiếp tục triển khai các hoạt động theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 

21/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch:  “Xây dựng cơ sở dữ 

liệu Lý lịch tư pháp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2022”. 

Cập nhật, phân loại và xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; Lập lý lịch tư 

pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao.  

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân khi có yêu cầu. 

Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn Kiểm tra công tác lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp. 

Hướng dẫn thực hiện Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực tỉnh Lào Cai; 

5. Công tác Trợ giúp pháp lý nhà nước: Thực hiện tốt các hoạt động tiếp dân 

tại trụ sở, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người được 

TGPL. Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở; xây dựng dự thảo 

các báo cáo: Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật TGPL năm 2017, sơ kết việc 

triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; báo cáo tổng kết kết quả 

thực hiện đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ 

giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và khen thưởng tập thể, cá nhân 

có thành tích, đóng góp cho công tác TGPL giai đoạn 2017 – 2022. Tham mưu triển 

khai thực hiện Chương trình phối hợp người thực hiện TGPL 3 trực tại Tòa án nhân 

dân theo Chương trình số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022.  

6. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành thông báo thông báo 

lịch kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, đồng thời tiến hành đi kiểm tra tại các đơn vị theo Kế hoạch. 

Chuẩn bị hồ sơ tổ chức PBGDPL đợt III năm 2022; Hoàn thiện, in ấn cuốn Bản Tin 

tư pháp số 2/2022; thông tin pháp lý số 02/2022; hỏi đáp pháp luật số 2/2022. 

- Triển khai các Đề án, Dự án:  
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+ Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 

294/KH-UBND ngày 19/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:  Tiếp tục thực hiện 

đăng tin, bài và ảnh trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật Lào 

Cai.  

+ Tổ chức, triển khai cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 

Biên soạn tài liệu Tuyên vận tháng 8/2022 gửi Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổng hợp. 

Tiếp tục tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng về hoà giải theo kinh phí được cấp. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai.  

7. Công tác thanh tra: Tổ chức 01 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật trong hoạt động công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn 

Đức Mầu; tổ chức tiếp công dân, phân loại xử lý, giải quyết đơn theo quy định của 

pháp luật; tiếp tục thực hiện nội dung theo Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 26/01/2022 

của Sở Tư pháp về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp tháng 7 năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;  

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Thúy 
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