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BÁO CÁO 

Kết quả công tác Tư pháp quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ  

quý II năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai .  

Kính gửi: Bộ Tư pháp  

I. Kết quả công tác Tư pháp Quý 1 năm 2022  

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

 - Tham gia ý kiến 19/21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở 

trung ương và địa phương gửi đến đề nghị tham gia ý kiến và đang tiến hành nghiên 

cứu tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản; tham gia ý kiến thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh đối với 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 14/15 dự 

thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh do các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì soạn thảo và đang thực hiện thẩm định đối 

với 01 dự thảo văn bản. 

- Tham mưu Trình UBND tỉnh ban hành: Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá tác 

động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 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 và triển khai thực hiện các nội dung được 

giao theo Kế hoạch; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Tham mưu Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi 

hành năm 2021.  

- Sở Tư pháp ban hành các văn bản: 

+ 02 văn bản đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

tỉnh năm 2022; 01 văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của UBND tỉnh năm 2022.  

+ Báo cáo số 17/BC-STP ngày 24/01/2022 kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 

12/2017/NQQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh 

phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. 

+ Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 31/12/2021 về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp 

+ Văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 

soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật; Ban hành văn bản rà soát, đề xuất hoàn 

thiện hệ thống pháp luật gửi Bộ Tư pháp. 
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+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào  Cai  

- Thực hiện tự kiểm tra đối với 20 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 quy phạm pháp luật thực hiện kiểm 

tra đối với đối với 12 Quyết định do UBND cấp huyện ban hành. 

- Thực hiện tự kiểm tra đối với 10 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; 

- Thực hiện cập nhật 15 văn bản do UBND tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật. 

2. Công tác Theo dõi thi hành pháp luật  

- Tham mưu Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 

24/01/2022 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Ban hành 03 báo cáo; 03 văn bản; 02 kế hoạch1 triển khai công tác theo dõi thi 
hành pháp luật.  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 

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

hành chính và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực tư 

pháp cho 100 đại biểu.  

- Tham mưu và tham gia ý kiến giải quyết các đề nghị, vướng mắc trong tỉnh đối 

với 19 yêu cầu2 do các cơ quan gửi đến. Cử cán bộ tham gia 05 cuộc họp3. 

- Tiếp nhận 01 phản ánh của công dân về Hướng dẫn số 347/HD-BCĐ ngày 

14/3/2022 của Ban Chỉ đạo “thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg huyện Bắc Hà” 

                   
1Báo cáo số 448/BC-STP ngày 28/12/2021 báo cáo kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo số 452/BC-STP ngày 29/12/2021 kết quả kiểm tra tình 

hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình theo dõi thi hành thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; Báo cáo số 11/BC-STP ngày 14/01/2022 Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định số Quyết định số 42/2009/QĐ-
TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có 

nội dung thuộc bí mật nhà nước; Thông báo số 1163/TB-ĐKT ngày 29/12/2021 kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

năm 2021 tại Công an tỉnh; Văn bản số 1171/STP-VBQPPL ngày 31/12/2021 về việc đề xuất nội dung theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2022 của Sở Tư pháp; Văn bản số 08/STP-VBQPPL ngày 12/01/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo của 

Tổ công tác 4220; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 07/01/2022 triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở 
Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 23/02/2022 kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
208 văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị gửi đến (Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Giáo dục, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn....); ban hành 06 văn bản trả lời và phối hợp giải quyết 01 yêu cầu; tham gia ý kiến trực tiếp 02 yêu cầu; 

đang xây dựng 01 dự thảo văn bản tham gia ý kiến (UBND tỉnh, UBND thị xã Sa Pa, Ban Quản lý khu kinh tế ….)  

3tại Cục Thuế tỉnh về tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường, họp Tổ công tác rà soát nội dung đơn của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lượng và ông Vũ Văn Tuyền; tại 
UBND tỉnh, họp Tổ biên tập dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 -

2030, tầm nhìn đến 2050; tại UBND tỉnh, giải quyết vướng mắc một số dự án trên địa bàn thành phố Lào Cai; tại UBND tỉnh, 

nghe Tổ công tác 4220 báo cáo kết quả rà soát nội dung đơn của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lượng và ông Vũ Văn Tuyền  
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hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự xử lý tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và 

tình trạng chung sống với nhau như vợ, chồng. 

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

- Tham mưu Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 

số 521/KH-UBND ngày 04/3/2022 ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa ban tỉnh Lào Cai; Kế hoạch 

số 19/KH-UBND ngày 18/01/2022 kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 69 /KH-UBND 

ngày 21/02/2022 triển khai thực hiện Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 

120/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 

20/01/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Ban hành: Báo cáo số 447/BC-STP ngày 27/12/2021 tiến độ thực hiện các nội 
dung phân cấp, đổi mới giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021; Văn bản số 1129/STP-

VBQPPL ngày 21/12/2021 về việc đôn đốc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính năm 2021; Văn bản số 15/STP-VBQPPL ngày 06/01/2022 về 

việc mời giảng viên tập huấn chuyên sâu công tác XLVPHC theo Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Văn bản số 18/STP-VBQPPL 

ngày 06/01/2022 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL. 

- Tiếp nhận và nghiên cứu các nội dung về việc:  

+ Giải quyết các vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;  

+ Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP;  

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ 

CĐS doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số theo văn bản số 

220/STTTT-BCVTCNTT ngày 11/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền đợt 1/2022: giới thiệu điểm mới của Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng 

dẫn thi hành. 

- Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm về 

quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 

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

(1) Công tác Hành chính Tư pháp 

- Tham mưu Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  
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- Ban hành 02 Quyết định, 07 công văn liên quan đến công tác quản lý, đăng ký 

Hộ tịch4; danh sách tổng hợp kết quả rà soát người không quốc tịch, người chưa xác 
định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa 

phương; ghi vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam của ông Đinh Huy 

Trãi và bà Trần Thuỳ Trang; cung cấp danh sách cán bộ đầu mỗi kỹ thuật hệ thống 

đăng ký quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp cho Sở Thông tin và truyền thông. 

Cung cấp số liệu khai tử tháng 1,2 năm 2022 cho Bưu điện tỉnh Lào Cai; gửi Quyết 

định và biên bản giao nhận nuôi con nuôi (Lò Thuỳ Linh) cho UBND phường Bình 

Minh; gửi Quyết định và biên bản giao nhận nuôi con nuôi (Lò Thuỳ Linh) về Cục 

Con nuôi, Bộ Tư pháp; xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài Lìm 

Bảo Khánh; hướng dẫn nghiệp vụ; phúc đáp Văn bản số 318/UBND ngày 25/11/2021 

của Ủy ban nhân dân phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai; báo cáo chính thức công 

tác bồi thường nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021; tham gia ý kiến kết quả chấm điểm, 

đánh giá, xếp loại công tác Bồi thường nhà nước do Cục Bồi thường nhà nước thực 

hiện; đề nghị cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của công dân Tạ Thanh Trường; Quyết 
định số 24/QĐ-STP ngày 28/02/2022 về việc uỷ quyền ký các văn bản có liên quan 

đến công tác lý lịch tư pháp. 

- Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường 

nhà nước do Bộ Tư pháp tổ chức, tham gia buổi thương lượng lần 2 do UBND huyện 

Bảo Thắng tổ chức để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước của công dân; Cử cán 

bộ làm báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức 

tư pháp hộ tịch do UBND huyện Bát Xát tổ chức.  

- Giải quyết 01 hồ sơ yêu cầu cấp bản sao khai sinh. Tổng hợp phiếu thu thập 

thông tin người không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, người không quốc tịch,  

người di cư đang cư trú tại xã, phường, thị trấn. Hoàn thiện hồ sơ đặt mua biểu mẫu sổ 

hộ tịch năm 2022; Nhận và cấp phát biểu mẫu.  

- Tiếp nhận 520 thông tin do Tòa án, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, Trung tâm 
LLTPQG, Cơ quan Thi hành án dân sự, Cơ quan Thi hành án hình sự cung cấp.  

- Thẩm định 843 hồ sơ cấp Phiếu LLTP. Cấp phiếu LLTP cho 875 trường hợp. 

(2) Công tác Bổ trợ Tư pháp 

Về công chứng: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4479/QĐ-

UBND ngày 22/12/2021 bãi bỏ Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

                   
4 Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 17/12/2021 Về việc hỗ trợ sổ hộ tịch, chứng thực năm 2021; Công văn Số 

20/STP-HCBTTP ngày 07/01/2022 về việc phúc đáp văn bản số 127/UBND-TH ngày 20/12/2021 của UBND xã 

Đại Hợp; Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 25/01/2021 về việc hỗ trợ biểu mẫu, sổ hộ tịch năm 2022; Công văn 

số 82/STP-HCBTTP ngày 14/2/2022 Về việc xây dựng Đề án thu lệ phí hộ tịch ; Công văn số 73/STP-HCBTTP 

ngày 28/01/2022 Tham gia ý kiến dự thảo Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, 

xoá đăng ký thường trú; Công văn số 74/STP-HCBTTP ngày 28/01/2022 Tham gia ý kiến Kế hoạch triển khai 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; Công văn số 91/STP-HCBTTP ngày 17/02/2022 Về việc Thông báo 

việc ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam; Công văn Số 129/STP-HCBTTP ngày 

02/3/2022 về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch dùng chung gửi Bộ Tư 

pháp; Công văn số 137/STP-HCBTTP ngày 07/3/2022 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-

BTP 
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- Ban hành 03 Quyết định: Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 13/01/2022 về việc 

đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Bùi Thị Tố Hoa; Quyết định số 14/QĐ-
STP ngày 20/01/2022 về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hổi thẻ công chứng viên 

Bùi Thị Thanh; Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 26/01/2022 đăng ký hành nghề và cấp 

Thẻ công chứng viên Bùi Thị Thanh. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Công Thuận; thông báo 

số 44/TB-STP ngày 20/01/2022 về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai Nông Thị Phương Thuỳ; 01 Quyết định, 02 tờ trình, 03 công văn liên 

quan đến công  tác chứng thực5. 

- Cung cấp các quyết định, thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị hồ sơ; Cử cán bộ 

tham dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Công chứng. 

- Phòng Công chứng số 1 trong quý 1 năm 2022 thực hiện tổng số việc công 

chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký: 
2.888.000 việc6; Phí công chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 528.786.800,0đồng. 

Phí chứng thực bản sao thu nộp được: 48.301.000,0 đồng. Thù lao công chứng hợp 

đồng, giao dịch thu được: 105.658.000,0 đồng. 

Về quản lý luật sư: Thẩm định hồ sơ, cấp giấy đăng ký hoạt động: Chi nhánh 

Bát Xát - Văn phòng luật sư Hùng Minh; Văn phòng Luật sư Lào Cai do thay đổi đăng 

ký hoạt động.  

Theo Báo cáo của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai: Trong Quý I/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: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

552/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp7; báo cáo số 

15/BC-UBND ngày 18/01/2022 Đánh giá về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp 

năm 20218; về việc công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp công lập, Tổ chức 
giám định tư pháp theo vụ việc; Giám định viên, Người giám định tư pháp theo vụ 

việc. 

Ban hành văn bản tham gia ý kiến công nhận người giám định tư pháp theo vụ 

việc; huỷ bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc. 

                   
5Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 23/02/2020 về việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Lào Cai;Công văn số 130/STP-HCBTTP ngày 03/3/2022 Về việc cung cấp danh sách hợp đồng, 

giao dịch liên quan đối tượng truy nã; Công văn số 138/STP-HCBTTP ngày 08/3/2022 Về việc tiếp tục triển khai, thực hiện 

Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Lào Cai; Công văn số 145/STP-HCBTTP ngày 
11/3/2022 V/v cung cấp danh sách hợp đồng, giao dịch liên quan đối tượng truy nã; Tờ trình số 19/TTR-STP ngày 15/3/2022 

về việc ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Công văn số 1173/STP-HCBTTP ngày 31/12/2021 về Danh sách Công chứng viên hoàn thành và được miễn thực hiện 

nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021; Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 07/01/2022 Về việc ban hành Giấy mời Hội 

nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014. 

6Trong đó: Hợp đồng, giao dịch: 618 việc; Bản sao: 2.247.000 việc; Bản dịch: 22 việc; Chứng thực chữ ký: 01 việc 
7Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 02/3/2022 trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp thẻ giám định viên 

tư pháp 
8 Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 12/01/2022 Về việc ban hành Báo cáo Đánh giá về tổ chức, hoạt động giám định 

tư pháp năm 2021trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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Trong Quý I/2022, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh giám định được 251 yêu cầu9  

Về đấu giá tài sản: Ban hành Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 05/01/2021 thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; 01 tờ 

trình, 01 thông báo, 01 báo cáo và 02 công văn  liên quan lĩnh vực đấu giá tài sản10. 

Trong Quý 1/2022, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ban hành 62 

thông báo đấu giá tài sản. Nội dung các thông báo đảm bảo đúng quy định. 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong quý 1 năm 2022 đã tiếp nhận tổng là 20 

HĐ, trong đó: tồn quý III chuyển sang: 06 Hợp đồng; tiếp nhận mới:  14 Hợp đồng; tổ 

chức bán đấu giá thành:  12 hợp đồng, với: Giá khởi điểm 27.235.718.290 đồng; Giá 

bán 28.013.900.000 đồng; Chênh lệch 778.181.710 đồng; Thù lao dịch vụ đấu giá,chi 

phí đấu giá 92.550.000 đồng; tiền bán h/s: 26.700.000  đồng; tổng doanh thu 

119.250.000 đồng. Trả lại Đơn vị có tài sản: 2 HĐ; tồn chuyển Quý II năm 2022: 6 

HĐ. 

Về Trợ giúp pháp lý: Ban hành 02 Kế hoạch, 02 Báo cáo, 01 công văn: Kế 

hoạch số 10/KH-STP ngày 27/01/2022 Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết 
tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Báo 

cáo số 20/BC-STP ngày 27/01/2022 Báo cáo công tác phối hợp thực hiện TGPL trong 

hoạt động tố tụng năm 2021; Báo cáo số 22/BC-STP ngày 27/01/2022 Báo cáo chính 

thức năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL; Công văn số 113/STP-

HCBTTP ngày 24/02/2022 về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách TGPL cho người cao tuổi thuộc diện được TGPL giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch 

Số 20/KH-STP ngày 07/3/2022 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Trong Quý 1 năm 2022 tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý 268 vụ việc (trong đó có 

105 vụ chuyển từ quý IV/2021 sang); tư vấn pháp luật 55 vụ (Hình sự 02; Hôn nhân 

gia đình 24; Đất đai 08; Dân sự 21); đã thực hiện xong 55/55 vụ việc, đạt 100%; tham 

gia tố tụng: 211 vụ (Hình sự 192; Hôn nhân gia đình 19). Đang thực hiện TGPL theo 
suốt quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đại diện ngoài tố 

tụng: 02 vụ Dân sự. 

Về Thừa phát lại : Thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn 

phòng Thừa phát lại Sa Pa do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Tham gia góp ý 

vào dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại. Tiếp nhận, 

thẩm định 17 vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Sa Pa. 

                   
9 Trong đó Giám định ma túy: 63 yêu cầu; Giám định tài liệu cơ học: 15 yêu cầu; Giám định đường vân: 13 yêu cầu; Giám 

định số khung, số máy: 03 yêu cầu; Giám định pháp y: 157 yêu cầu (Giám định tử thi: 80 yêu cầu; Giám định thương tích: 77 

yêu cầu). 

10Công văn đề nghị công bố danh sách Tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thông 

báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản do thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động; Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 18/01/2022 về việc đề nghị công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi 

nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; Báo cáo số 29/BC-STP ngày 16/02/2022 về việc Rà soát công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP. 
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Về công tác phối hợp về thi hành án dân sự: Ban hành công văn tham gia ý 

kiến dự thảo Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng. 

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(1) Tham mưu Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 447/KH-

UBND ngày 31/12/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

cho cán bộ, Nhân dân; văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo 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”; lập bổ sung khái toán và dự kiến thời gian 

thực hiện một số nội dung của Đề án số 16-ĐA/TU; lập bổ sung khái toán và dự kiến 

thời gian thực hiện một số nội dung của Đề án số 16-ĐA/TU; rà soát, lập danh sách 

các Chương trình, Kế hoạch, Đề án; Công văn về việc mời dự Hội thảo định hướng 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL; Văn bản số 6205/UBND-NC ngày 

29/12/2021 về việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022; Thông 

báo danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn  tiếp cận pháp luật 
và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

(2) Tham mưu Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-

UBND ngày 15/3/2022 miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Quyết định số 

563/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

(3) Tham mưu Trình Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL ban hành: Báo cáo kết quả 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Thông báo kết luận của 

đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại Hội nghị triển khai công tác Hội đồng phối 

hợp PBGDPL và công tác Tư pháp năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

PHPBGDPL năm 2022  

(4) Ban hành các văn bản:  

+ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2022 công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
năm 2022. 

+ Văn bản về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông 

qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL; Công văn về việc củng cố, kiện toàn 

Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng PHPBGDPL. 

+ Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 15/02/2022 phổ biến pháp luật đợt I năm 2022; 

+ 03 công văn về việc mời giảng viên Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2022  

+ Văn bản về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật; Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp 

vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022  
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+ Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 15/02/2022 xuất bản cuốn bản tin Tư pháp số 

1 năm 2022. 

+ 05 Báo cáo kết quả khảo sát: Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài 

lòng về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý dành cho người lao động và người dân; Báo cáo kết 

quả khảo sát đánh giá mức độ học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; hiểu và biết pháp 

luật dành cho người lao động và người dân; Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ 

tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật, hiểu và biết pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức; Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá về công tác củng cố, kiện toàn, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; Báo cáo số 457/BC-STP 

ngày 30/12/2021 kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luậtvà tình hình vi phạm pháp luật tronglĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

dành cho cán bộ, công chức, viên chức; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác năm 2021 

theo Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá công tác PBGDPL.  

(5) Thu nhận tin, bài ảnh cuốn Bản tin tư pháp số 1/2022; Biên tập cuốn Thông 

tin pháp lý, Hỏi đáp pháp luật số 1/2022. 

(6) Tuyên truyền pháp luật thông qua các chuyên mục trên Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai, trang/Cổng thông tin điện tử:  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 1/2022 về kết quả triển khai pháp luật về phòng chống ma túy; pháp 

luật dành cho thanh niên, xử lý vi phạm hành chính. Ban hành văn bản về việc xác nhận 

nội dung chuyên mục. 

(7) Triển khai các Đề án, dự án về PBGDPL:  

- Tham mưu xây dựng Đề án về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2027: Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 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 231 tin, bài, 18  ảnh 

trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai. 

(8)Công tác Tuyên vận: Biên soạn 03 chuyên đề tuyên vận các tháng 01 chuyên 

đề một số quy định của pháp luật về Phòng, chống ma túy, tháng 2 chuyên đề một số 
quy định pháp luật về chăn nuôi, tháng 03 chuyên đề pháp luật về thanh niên gửi Ban 

tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp.  

6. Công tác thanh tra và kiểm tra, phòng chống tham nhũng: 

Công tác thanh tra: Ban hành 03 báo cáo về công tác thanh tra: báo cáo kết quả 

công tác thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý, giải quyết các vụ việc 

phức tạp, kéo dài từ 1/1/2022 đến 28/2/2022; báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí quý 1; phương hướng 

nhiệm vụ quý 2 năm 2022; báo cáo kết quả công tác thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản từ khi triển khai Luật Đấu giá tài 

sản năm 2016. 
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Nhập liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng năm 2021 và quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022 lên hệ 
thống phần mềm cơ sở dữ liệu thanh tra theo Thông tư 02/2021/TT-TTCP. 

Công tác tiếp công dân: Trong quý 1/2022 không có công dân đến phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Ban hành Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân; 

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Tư pháp. 

Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành 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. 

Ban hành 02 báo cáo về phòng, chống tham nhũng: Báo cáo kết quả thực hiện 

công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022; báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật. 

7. Công tác Văn phòng 

- Ban hành các văn bản:  

+ Báo cáo kết quả triển khai kê khai tài sản, minh bạch thu nhập cá nhân năm 
2021; báo cáo kết quả thực hiện Tổng kết công tác Cải cách tư pháp năm 2021; báo 

cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; báo cáo Kết quả hoạt 

động sáng kiến cơ sở năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;  báo cáo Công tác hội 

nhập quốc tế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tình hình Nghỉ 

Tết Dương lịch năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; báo cáo triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, chuyển đổi số năm 2021 của Sở Tư pháp;  

+ Kế hoạch hoạt động của Cổng TTĐT của Sở Tư pháp năm 2022; Kế hoạch 

Ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai; kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công 

chức, viên chức năm 2022; tổ chức trực Tết Dương Lịch năm 2022; Kế hoạch công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022;  

+ Công văn đồng ý cho Hội Công chứng mượn hội trường để tổ chức các cuộc 

hội họp của Hội; xin ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; 
công văn báo cáo thống kê số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số năm 2021; thông 

báo thu tiền quỹ khối VI năm 2022; cử Lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo phát triển điện 

lực tỉnh Lào Cai; tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai 

năm 2022 và triển khai Đề án số 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy; lập danh sách cán bộ, công 

chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH đánh giá kết quả thực hiện CCHC cấp tỉnh 

năm 2021; cử cán bộ tham gia Tổ biên tập Nghị quyết về Nâng cao chất lượng dân số 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; cử cán bộ tham gia Tổ biên tập 

Nghị quyết về Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2050; báo cáo về số biên chế sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức hiện nay đang thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước; góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục 

DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng DVC quốc gia; đề xuất các nội dung dự kiến làm 



10 

 

việc của lãnh đạo tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022; tham gia ý kiến Bảng tiêu chí chấm 
điểm thi đua, đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2022; công văn cử lãnh đạo phòng 

tham gia Hội đồng chuyên môn; Báo cáo thực trạng và nhu cầu ở công vụ giai đoạn 

2022 – 2025; cung cấp thông tin về số lượt người được trợ giúp pháp lý năm 2021; 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ các nguồn vốn 

ngân sách tỉnh do Sở Tài chính chủ trì tham mưu thực hiện; cử Lãnh đạo tham gia Ban 

chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo 

sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ chính trị; rà soát, đánh giá công 

tác thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đăng ký nhu cầu dự thi nâng 

ngạch CC, thăng hạng viên chức năm 2022. 

+ Quyết định: 04 Quyết định cử đi học lớp Trung cấp LLCT đối với 02 công 

chức và 02 viên chức; Quyết định điều động công chức đồng chí Hà Thị Minh Thuý; 

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị  định số 68 đối với 

các tổ chức tham mưu tổng hợp, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; Quyết định giao chỉ 

tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chỉ tiêu hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68; Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác Trung tâm 
dịch vụ đấu giá tỉnh Lào Cai năm 2022; Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Lao 

động tiên tiến, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021; Quyết định Về việc tặng Giấy 

khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác trả lời xác minh lý 

lịch tư pháp năm 2021; Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (bà Hà TGPL); Quyết định phê duyệt quy 

hoạch rà soát, bổ sung các chức danh cán bộ diện quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2026-2031  

II. Đánh giá chung:  

Trong Quý 1/2022 các hoạt động chuyên môn công tác Tư pháp đã bám sát vào 

chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; Chương trình công tác Tư pháp năm 

2022 của Sở Tư pháp.  

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. Công tác 

Phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền đảm bảo yêu cầu được những nội dung pháp 

luật và dư luận quan tâm. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành 

chính Sở Tư pháp đã tham vấn trách nhiệm cao các vụ việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

đảm bảo yêu cầu và tiến độ được giao. Công tác Hành chính bổ trợ tư pháp bảo đảm 

tiến độ và yêu cầu của thủ tục hành chính. Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo 

dục pháp luật Lào Cai; đảm bảo được những yêu cầu của công tác Phổ biến giáo dục 

pháp luật tuyên truyền được những nội dung pháp luật và dư luận quan tâm. 
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Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong phạm vi cả 

nước và trên địa bàn tỉnh, số ca mắc covid tăng cao, nên trong quý I/2022, Sở Tư pháp 
chưa triển khai thực hiện được hoạt động truyền thông về cơ sở theo Kế hoạch đề ra.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp Quý II năm 2022 

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

Ban hành văn bản về việc đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh năm 2022. 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 của 

UBND tỉnh về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát 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.  

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Triển khai thực hiện các hoạt động về 

công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/01/2022 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tiếp nhận các 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính gửi đến (nếu có).Hoàn thiện đề án xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu xử 

phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

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. 

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 
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chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết việc cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu. 

5. Hoạt động trợ giúp pháp lý: Thực hiện tốt các hoạt động tiếp dân, tư vấn 

pháp luật tại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 

tụng khi có yêu cầu. Thực hiện truyền thông về TGPL tại xã nghèo, thôn, bản đặc biệt 

khó khăn. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Chi nhánh để nâng cao 

hiệu quả hoạt động TGPL tại cơ sở. Cập nhật thông tin và vụ việc lên Hệ thống quản 

lý hoạt động trợ giúp pháp lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL. 

Xây dựng Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lập dự toán và tham mưu thực hiện văn bản số 503/BTP-TGPL ngày 23/02/2022 của 

Bộ Tư pháp về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đối số . Viết tin, 

bài về hoạt động TGPL tại địa phương. 

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

Tổ chức Hội nghị PBGDPL đợt I, đợt II năm 2022; chuẩn bị hồ sơ, tổ chức 02 

lớp tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022; Bản tin Tư pháp 
và các ấn phẩm: Cấp phát cuốn Thông tin pháp lý số 01/2022; đưa in, cấp phát cuốn 

Bản tin tư pháp số 1/2022, Hỏi đáp pháp luật số 1/2022. Ban hành Kế hoạch xuất bản 

cuốn bản tin Tư pháp số 2 năm 2022; biên soạn, in ấn các ấn phẩm: Bản tin tư pháp số 

2; Thông tin pháp lý số 2; Hỏi đáp pháp luật số 2. 

Triển khai Đề án: Xây dựng dự thảo Đề án về tăng cường công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 -2027; 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 các Hội nghị: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng 

hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện của thành phố 

Lào Cai và các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai; 10 Hội nghị cập nhật kiến 

thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại 10 
đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm tại cấp tỉnh theo Kế hoạch số 271/KH-UBND 

gồm: Huyện Mường Khương (Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin); huyện Bắc Hà (Bảo 

Nhai, Cốc Lầu); huyện Bảo Thắng (Sơn Hà, Sơn Hải); thị xã Sa Pa (Liên Minh, 

Mường Bo); thành phố Lào Cai (Đồng Tuyển, Cam Đường); tổ chức 09 Hội nghị bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở. 

Tham gia làm báo cáo viên pháp luật.  

7. Công tác Thanh tra giải quyết đơn thư:  

Tổ chức tiếp công dân, phân loại xử lý, giải quyết đơn theo quy định của pháp 

luật (nếu có). Tổng hợp Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

PCTN theo quy định. Thanh tra hành chính: 01 cuộc (Thanh tra trách nhiệm của Thủ 

trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. 

Thanh tra chuyên ngành: 02 cuộc, gồm: 01 cuộc thanh tra về tổ chức và hoạt 

động của tổ chức hành nghề luật sư đối với Văn phòng luật sư Anh Tú; 01 cuộc thanh 

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

phòng công chứng Sa Pa. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;  
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, TH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

   
       Nguyễn Thị Thúy 
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