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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 05 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ  

công tác tư pháp tháng 06 năm 2022 

 

                             Kính gửi:  

 

 

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

I. Kết quả công tác Tư pháp tháng 05 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 về việc triển khai thực 

hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật;  

- Ban hành văn bản phúc đáp văn bản số 310/BQL-KHTH ngày 08/4/2022 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc tham mưu Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản 

tổng hợp đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 2022;  

- Tham gia ý kiến 09/11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đang tiến hành 

nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật; 

thực hiện nhiệm vụ của thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với 02 dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thẩm định 04/07 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm 

quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và đang thực hiện thẩm định đối với 03 dự 

thảo văn bản QPPL. 

- Thực hiện tự kiểm tra đối với 02 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 03 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành. 

- Thực hiện cập nhật 08 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 

- Ban hành Văn bản số 360/STP-VBQPPL ngày 17/5/2022 về việc triển khai danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022. 

- Xác minh, bổ sung số liệu Báo cáo việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành 

chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính 

đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ 



2 
 

  

ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả: 

ban hành văn bản số 241/STP-VP ngày 15/4/2021. 

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

với 04 hồ sơ1 trong tỉnh. 

- Tiếp nhận, nghiên cứu dự thảo Quy chế xác định tình trạng nghiện trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai theo văn bản số 954/SYT-NVY ngày 13/5/2022 của Sở Y tế. 

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

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại UBND huyện Bảo Yên; 

UBND thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên và Chi cục Thuế huyện 

Bảo Yên. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 08/4/2022 của 

Ban Chỉ đạo Đề án 06 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện 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 

năm 2022. 

- Nghiên cứu và ban hành văn bản số 310/STP-VBQPPL ngày 29/4/2022 về việc 

tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi lấn, chiếm đất theo Văn bản số 928/STNMT-TTr ngày 20/4/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến về hồ sơ vi phạm pháp luật về đất đai của  ông 

Phạm Văn Bình tại Sa Pa theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; 03 hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xảy ra tại huyện Si Ma Cai theo đề nghị của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Si Ma Cai; hồ sơ về việc giải quyết một số 

khó khăn, vướng mắc tại thị xã Sa Pa: (1) việc giao đất cho Hợp tác xã nông nghiệp và 

xây dựng nhỏ Hoa Hồng trên địa bàn thị xã; (2) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của 

bà Phạm Thị Nhung. (3) hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của thị xã Sa Pa tại phường 

Cầu Mây, phường Phan Xi Păng. 

4. Công tác Hành chính – Bổ trợ Tư pháp 

(1) Công tác quản lý, đăng ký Hộ tịch; Quốc tịch; Nuôi con nuôi; Chứng 

thực; Giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước. 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản thực hiện thủ tục giao 

nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 

- Ban hành các văn bản: 

                                                 

1Ban hành văn bản số 336/STP-VBQPPL ngày 11/5/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình uỷ quyền cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; ban hành Văn bản số 

337/STP-VBQPPL ngày 11/5/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2021-2030; ban hành Văn bản số 361/STP-VBQPPL ngày 17/5/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo; Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn 

bị nội dung cho Lãnh đạo Sở dự họp liên quan đến: Dự án Tiểu khu đô thị số 3; nội dung trả lời tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp với nhân dân các xã Na Hối, Tà Chải, Thị trấn Bắc Hà theo văn bản số 1167-CV/HU ngày 18/4/2022 của Huyện uỷ Bắc 
Hà. Cử cán bộ thamg gia họp tại Sở Nội vụ về tham gia ý kiến vào Phương án xác định ĐGHC cấp tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội 

vụ. 
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+ 06 công văn2 về việc triển khai công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi 

con nuôi, chứng thực, giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước . 

+ Báo cáo số 98/BC-STP ngày 26/4/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06  

+ Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 20/4/2022 về việc kiểm tra liên ngành công tác 

bồi thường nhà nước năm 2022. 

- Chuẩn bị hồ sơ tổ chức 02 hội nghị tập huấn: nghiệp vụ Bồi thường nhà nước; 

nghiệp vụ hộ tịch. 

- Tiếp nhận 215 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 186 hồ sơ cấp Phiếu LLTP. Cấp phiếu LLTP cho 169 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 

- Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Văn bản tham gia ý kiến 

đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công chứng (sửa đổi). 

        - Ban hành các văn bản:  

+ 03 quyết định: Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 18/4/2022 về việc xoá đăng ký 

hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Má Hồng Sinh; Quyết định số 36/QĐ-STP 

ngày 28/4/2022 Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Má 

Hồng Sinh; Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 28/4/2022 Quyết định về việc đăng ký 

hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Phan Mạnh Lực;  

+ 04 công văn: đề nghị phối hợp cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công 

chứng viên; tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-

BTP; tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); đề nghị tham 

gia ý kiến dự thảo QĐ thay thế QĐ 08/2020/QĐ-UBND  

+ Thông báo số 239/TB-STP ngày 14/4/2022 về việc đăng ký tập sự hành nghề 

công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho bà Đặng Quỳnh Trang. 

*Trong tháng 5/2022, 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: 1.196.0003 

việc. Phí công chứng hợp đồng, giao dịch thu được: 167.725.200,0 đồng. Phí chứng 

thực bản sao, bản dịch thu nộp được: 17.667.000,0 đồng. Thù lao công chứng hợp 

đồng, giao dịch thu được: 49.619.350,0 đồng. 

                                                 
2báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; báo cáo hằng tháng kết quả thực hiện Đề án 06; mời giảng viên tập huấn nghiệp vụ hộ tịch; gửi phiếu thu thập thông 

tin 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; báo cáo cập nhật thông tin vụ việc bồi thường.đề nghị cử người tham gia đoàn kiểm tra công tác BTNN; mời giảng viên 

tập huấn nghiệp vụ Bồi thường nhà nước; góp ý đối với dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi 

trong nước.tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước. 

3 Trong đó: Hợp đồng, giao dịch: 294 việc; Bản sao: 865.000 việc; Bản dịch: 36 việc; Chứng thực chữ ký: 01 việc 
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Về quản lý luật sư: Ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 21/4/2022 kiểm tra 

tổ chức hành nghề luật sư - VPLS Ngọc Bảo.  

*Theo Báo cáo của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai: Trong tháng 04/2022 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: công bố Danh Sách giám định viên tư pháp; ban 

hành Quyết định uỷ quyền việc cấp thẻ,cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

- Ban hành các văn bản:  

+ Báo cáo số 84/STP-HCBTTP ngày 15/4/2022 về việc tổng kết thi hành Thông 

tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

+ Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 19/4/2022 về việc mở các lớp tập huấn hộ tịch, 

bồi thường nhà nước, giám định tư pháp năm 2022. 

+ Công văn về việc mời giảng viên tập huấn nghiệp vụ giám định tư pháp. 

* Trong tháng 05/2022, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, 

Công an tỉnh giám định được 74 yêu cầu4.  

Về đấu giá tài sản  

- Ban hành các văn bản: 

+ Giấy đăng ký hoạt động và Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 19/4/2022 về việc 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

+ Các công văn về việc: rà soát quy định pháp luật về đấu giá  tài sản và Quyết 

định số 54/2021/QĐ-UBND; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu 

giá tài sản do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; Thông báo lịch kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề đấu giá; đề nghị công bố danh sách Tổ chức đấu giá tài sản, Chi 

nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. 

+ Thông báo về việc ghi tên ông Lê Thanh Hải vào Danh sách người tập sự hành 

nghề đấu giá của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

- Trong tháng, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đăng 18 thông báo đấu 

giá tài sản; Người có tài sản đăng 20 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên 

Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. 

*Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong tháng 5/2022 thực hiện tổng số đã nhận 

ký hợp đồng trong tháng 5/2022 là tổng số đã nhận ký hợp đồng trong tháng là: 09  
HĐ, cụ thể: Tồn tháng 04 chuyển sang: 06 Hợp đồng; Tiếp nhận mới tháng 5: 03 Hợp 

đồng, Tổ chức bán đấu giá thành: 02 HĐ với: Giá khởi điểm 121.533.371 đồng; Giá 

bán 156.600.000 đồng; Chênh lệch 35.066.629 đồng; Thù lao dịch vụ đấu giá,chi phí 

đấu giá 10.613.000 đồng; Tiền bán hồ sơ tham gia ĐG 1.000.000 đồng;Tổng doanh 

                                                 

4Trong đó: Giám định ma túy: 26 yêu cầu; Giám định tài liệu cơ học: 07 yêu cầu; Giám định đường vân: 03 yêu cầu; Giám 

định số khung, số máy: 02 yêu cầu; Giám định pháp y: 36 yêu cầu (Giám định tử thi: 18 yêu cầu; Giám định thương tích: 18 

yêu cầu). 
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thu 11.313.000 đồng; Trả lại đơn vị có tài sản: 1 HĐ; Số liệu tồn chuyển tháng 06 năm 

2022: 5 Hợp đồng . 

Về Thừa phát lại: Tiếp nhận, vào sổ đăng ký 9 vi bằng của Văn phòng Thừa 

phát lại Sa Pa. 

Về công tác Trợ giúp pháp lý: Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý 251 vụ/251 

lượt người (trong đó có 167 vụ tố tụng từ tháng trước chuyển  sang); tư vấn pháp luật 

48 vụ (Hôn nhân gia đình 32; Đất đai 07; Dân sự 09). Đã thực hiện xong 48/48 vụ 

việc, đạt 100%. Tham gia tố tụng: 203 vụ (Hình sự 185; Hôn nhân gia đình 18). Đang 

thực hiện TGPL theo suốt quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Tổ chức được 28 đợt truyền thông về địa bàn các thôn, xã của các huyện trên địa 

bàn tỉnh. Qua các đợt truyền thông, 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 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... 
5. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở 

cơ sở 

(1) Tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch 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. 

(2) Tham mưu trình Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra 

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; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. 

(3) Ban hành các văn bản: 

+ Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 09/5/2022 xây dựng và hoạt động của Mô hình 

điểm Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2022; 

+ Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022; 

+ Kế hoạch xuất bản cuốn Bản tin tư pháp số 02/2022;  
+ 04 công văn về việc mời giảng viên các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh tham gia làm 

giảng viên tại Hội nghị phổ biến pháp luật đợt II/2022. 

+ 02 Văn bản mời đại biểu dự Hội nghị chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở 

tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên; tổ chức 01 Hội nghị chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải 

ở cơ sở tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên 

+ công văn tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án “Đổi mới hoạt động đánh 

giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”  

+ 27 văn bản mời đại biểu dự các hội nghị và phối hợp tổ chức Hội nghị5 tập huấn, 

bồi dưỡng pháp luật, hướng dẫn kỹ nămg hòa giải ở cơ sở.  

                                                 
5tại các xã Liên Minh, Mường Bo thuộc thị xã Sa Pa; các xã Lùng Khấu Nhin, Nậm Chảy thuộc huyện Mường Khương và Hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại thị xã Sa Pa, các huyện Văn Bàn, 

Mường Khương, Bát Xát và thành phố Lào Cai. Đồng thời tổ chức  04 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn 

nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Bảo Thắng, Văn Bàn; Mường Khương, Bát Xát; 04 Hội nghị tập huấn, bồi 
dưỡng pháp luật, hướng dẫn kỹ nămg hòa giải ở cơ sở tại các xã Liên Minh, Mường Bo thuộc thị xã Sa Pa;  xã Nậm Chảy, Lùng Khấu 

Nhin thuộc huyện Mường Khương. 
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+ Văn bản về việc báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung về  Giám sát chuyên đề việc 

thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

- Cấp phát cuốn Bản tin tư pháp số 1/2022; 

- Cấp phát cuốn Thông tin pháp lý, Hỏi đáp pháp luật số 1/2022. 

(4) Hoạt động phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Lào Cai, Báo Lào Cai và 
các 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 5/2022 về 

Luật điện lực. 

(5) Triển khai các Đề án 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

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 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Tiếp nhận, biên tập, đăng tải 45 tin, bài, 

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

(6) Biên soạn chuyên đề tuyên vận tháng 5 gửi Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư 

Công tác thanh tra: Tổ chức 01 cuộc6 thanh tra hành chính, ban hành kết luận 

theo thẩm quyền. Nhìn chung đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung thanh tra; 
qua thanh tra yêu cầu Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện tốt chức 

trách nhiệm vụ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại đơn vị.   

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 và xử lý xong 02/02 đơn đề nghị7, nội dung đơn: Đề nghị Sở Tư pháp 

làm rõ về công tác quản lý thu, chi tài chính của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Lào Cai; đề nghị Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Lào Cai cung cấp toàn 

bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Văn 

phòng đã thực hiện công chứng năm 2012.  

- Ban hành 02 báo cáo: công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

PCTN phục vụ Đoàn Kiểm tra của BCĐ cải cách tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 

10-CT/TW ngày 07/4/2021 của BTV Tỉnh uỷ; báo cáo kết quả thực hiện công tác phát 

hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực gửi Thanh tra tỉnh.  

Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành 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 công văn về việc: đăng ký lãnh đạo tham gia thành viên BCĐ THS 

dân sự tỉnh; bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý; rà soát, tổng hợp các kiến nghị, 

                                                 
6 Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.  
7 Kết quả ban hành văn bản trả lời công dân (01 đơn) hướng dẫn công dân (01 đơn). 
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đề xuất trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; cử công chức làm đầu mối thực hiện 

triển khai nhiệm vụ của Đề án 06; rà soát công tác tuyển dụng, công chức, viên chức; 

nhận xét, đánh giá viên chức lãnh đạo quản lý (Ông Phạm Ngọc Nghĩa); bổ nhiệm lại 

viên chức lãnh đạo, quản lý; xin ý kiến Đảng Uỷ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về 

tiếp tục bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Nghĩa.  

+ Ban hành các báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; báo cáo kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp, giai đoạn 2021-2025. 

+ Ban hành: Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc TTDVĐGTS tỉnh Lào Cai; 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; Kế 

hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 115 năm ngày thành 

lập tỉnh Lào Cai; Kế hoạch biên chế công chức của Sở Tư pháp năm 2023; Quyết định 

phê duyệt danh sách rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Sở Tư 

pháp quản lý giai đoạn 2022-2026; Quyết định phê duyệt danh sách rà soát bổ sung 

quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Sở Tư pháp quản lý giai đoạn 2022-2026. 

+ Ban hành các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện việc kê khai minh bạch tài 

sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm; báo cáo tình hình các ngày tình hình các ngày 

Nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2022 của Sở Tư pháp; báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách 

trợ giúp pháp lý liên quan đến phân định miền núi, vùng cao; báo cáo rà soát tổ chức 

bộ máy và số lượng cấp phó của Sở Tư pháp; báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín 

dụng đen”; Báo cáo kết quả thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu, 

kê khai hằng năm; báo cáo tình hình các ngày tình hình các ngày Nghỉ Lễ 30/4 – 

01/5/2022 của Sở Tư pháp; báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

liên quan đến phân định miền núi, vùng cao. 

II. Đánh giá chung 

Trong tháng 05 năm 2022 Sở Tư pháp đã triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 

đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 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 Phổ biến giáo dục pháp luật 

tuyên truyền được những nội dung pháp luật và dư luận quan tâm. Công tác theo dõi 
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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 yêu cầu và tiến độ được giao; công tác 

TGPL đã chú trọng vào hoạt động truyền thông về cơ sở, các vụ việc tham gia tố 

tụng… 

III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 06 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. 

- Tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền (trực tiếp thực 

hiện hoặc thông qua ký hợp đồng 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;  

- 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. 

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Nghiên cứu tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế xác định tình trạng nghiện 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Triển khai các hoạt động về công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

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

- Triển khai các hoạt động về quản lý xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

- Chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra 
tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

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. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ 

tịch; hội nghị tập huấn về bồi thường nhà nước. 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 giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công 

dân khi có yêu cầu. Rà soát lý lịch tư pháp được lập từ ngày 01/01/2010 đến 

31/5/2015. Tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết 5 năm thi hành Luật 

Đấu giá tài sản. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức hội nghị tập huấn về giám định tư 

pháp. 

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; Tiếp tục chỉ đạo các 

Chi nhánh triển khai thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn. Triển 

khai hoạt động TGPL cho các đối tượng đặc thù: người khuyết tật, nạn nhân bị mua 

bán, trẻ em…Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu 

năm 2022. Tổ chức 02 lớp tập huấn Luật TGPL và Thông tư số 03/2021/TT-BTP. 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 II năm 2022; Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tỉnh 

xây dựng báo cáo sơ kết công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 6 tháng năm 2022; 

- Thu thập tin bài cuốn Bản Tin tư pháp số 2/2022; thông tin pháp lý số 02/2022; 

Hỏi đáp pháp luật số 2/2022. 

- Tiếp tục thực hiện đăng tin, bài và ảnh trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, 

giáo dục pháp luật Lào Cai.  
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- Biên soạn tài liệu Tuyên vận tháng 06/2022 gửi Ban Tuyên giáo tổng hợp. 

- Tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng về hoà giải theo kinh phí được cấp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. 

- 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. 

- Xác nhận đánh giá xã Tà Chải Huyện Bắc Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021. 

7. Công tác thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động công chứng đối với Văn phòng công chứng Sa Pa.  

8. Công tác Văn phòng:  

- Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ công tác kiểm tra “Kết quả thực 
hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối  với  công tác cải cách tư pháp, giai đoạn 
2021-2025”, của Đoàn Kiển tra CCTP tỉnh. 

- Xây dựng hố sơ, báo cáo, kế hoạch đón triếp, chương trình làm việc của 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh lên thăm và làm việc tại Sở Tư 

pháp Lào Cai (thời gian dự kiến ngày 03/6/2022). 

- Hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo về công tác thi đua theo nôi dung Kế 

hoạch kiểm tra của Bộ Tư pháp năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp tháng 05 năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 06 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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