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BÁO CÁO
Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 4/2022
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày
08/4/2022 về bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022
thuộc lĩnh vực Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 10/3/2022 đến ngày 10/4/2022: 51
văn bản, gồm 11 thẩm định, 40 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia về
văn bản quy phạm pháp luật: 03 văn bản. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/4/2022,
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 13
Quyết định quy phạm pháp luật.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 6326/KH-UBND ngày 21/12/2021
về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 6933/KH-UBND
ngày 21/12/2021 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận năm 2022.
2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
Trình Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp
luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch số
749/KH-STP ngày 08/4/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng; lĩnh vực Trợ giúp
pháp lý; Kế hoạch số 750/KH-STP ngày 08/4/2022 về theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022 của Sở Tư pháp; Báo cáo số 743/BCSTP ngày 07/4/2022 về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý sử
dụng đất đai rừng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Báo cáo số 557/BC-STP ngày
17/3/2022 về kết quả khảo sát theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. Tổ chức tập
huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính
năm 2020 tại huyện Thuận Nam.
Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ được giao trong công tác xử lý vi phạm
hành chính1.
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Xử lý kiến nghị của UBND huyện Bác Ái liên quan đến việc thi hành quyết định cưỡng chế vụ ông Kiều
Quốc Thắng; báo cáo đề xuất vụ việc ông Nguyễn Lang; đề nghị ban hành văn bản trình bày ý kiến giải trình bổ sung
cho Tòa án nhân dân tỉnh theo Thông báo số 32a/2022/TLST-HC; báo cáo đề xuất về hồ sơ miễn tiền phạt đối với ông
KaTơr Thắng và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Kiều Sinh
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3. Công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1245/KH-UBND
ngày 26/3/2022 về phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông
qua và các văn bản pháp luật liên quan; Kế hoạch số 1178/KH-UBND ngày
23/3/2022 Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải
cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày
04/4/2022 Phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài
trên địa bàn tỉnh.
Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em
rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch
truyền, phổ biến, vận động Nhân dân tích cực tham gia thu gom, giao nộp vũ khí, vật
liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Thông báo kết quả đăng ký thi đua về công tác tuyên truyền,
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
b) Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp
luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022 số 224/CTR-STP-ĐPTTH
ngày 28/01/2022 và Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật trên Báo Ninh Thuận năm 2022 số 154/CTRPH-STP-BNT ngày 20/01/2022.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1260/UBND-TCDNC ngày
28/3/2022 về thực hiện một số nội dung liên quan công tác bồi thường của nhà nước.
Ban hành các văn bản xác minh nguồn gốc của trẻ em Trần Trung Thiện bị bỏ rơi để
làm con nuôi nước ngoài; góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thu thập,
khai thác và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ
em; cung cấp danh sách đăng ký khai tử tháng 02/2022; gửi Phiếu thu thập thông tin
rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có
giấy tờ chứng minh nhân thân cư trú tại địa phương; báo cáo số lượng giao dịch bất
động sản thông qua hoạt động công chứng, chứng thực; triển khai 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 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; rà
soát, kiện toàn đội ngũ công chức, người làm công tác quản lý Nhà nước về bồi
thường Nhà nước năm 2022.
b) Về lý lịch tư pháp:
Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 10/3/2022 đến 10/4/2022): Tiếp
nhận 309 hồ sơ, đã giải quyết trước hẹn 159 hồ sơ, đang giải quyết 150 hồ sơ; cung
cấp 68 thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, quyết định): 61
thông tin; lập 10 hồ sơ.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 157/UBND-TCDNC ngày
06/4/2022 về thực hiện kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị về
công tác giám định, định giá tài sản; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 01/4/2022
về cấp thẻ giám định viên tư pháp; Công văn số 1285/ UBND-TCDNC ngày
29/3/2022 về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.
Ban hành các văn bản: Văn bản triển khai thực hiện Văn bản số 536/BTP-TGPL
ngày 25/02/2022 của Bộ Tư pháp, liên quan Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới ; hủy bỏ công
nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; công văn tham mưu miễn nhiệm giám
định viên tư pháp; miễn nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận
người giám định tư pháp theo vụ việc; tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty
đấu giá hợp danh Việt Linh; ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại.
- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Cung cấp thông tin đăng ký
hành nghề của công chứng viên. Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 25/02/2022
đến ngày 25/3/2022): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.103 việc; tổng số
phí công chứng, chứng thực: 451.783.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước:
110.458.750 đồng.
- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Tham gia góp ý dự thảo
Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất sân vận động Khánh Hải. Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản ký mới 02 Hợp đồng, đã tổ chức 16 cuộc đấu giá thành, có
tổng giá khởi điểm: 10.700.341.500 đồng, tổng giá bán: 11.013.409.300 đồng, chênh
lệch 313.067.800 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 59.111.390
đồng; nộp ngân sách nhà nước 5.911.139 đồng.
b) Công tác trợ giúp pháp lý:
Ban hành Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 09/03/2022 về phê duyệt Kế hoạch
triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết
tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 625/KHHĐPHLN 25/03/2022 về phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố
tụng năm 2022; Thông báo số 632/TB-HĐPHLN 28/03/2022 về bổ sung thành viên
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh
Ban hành 18 Quyết định về cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào
chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; 02 Quyết
định về việc phân công người thẩm định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
(12 hồ sơ). Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (từ ngày 07/03/2022 đến hết ngày
05/4/2022): Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý thụ lý mới trong kỳ báo cáo: 18 vụ việc;
số việc tư vấn pháp luật cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 03 việc;
số liệu tiếp người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 10 việc. Trung tâm đã tổ
chức được 04 đợt truyền thông về TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có
khó khăn về tài chính tại các xã2.
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Tại UBND xã Phước Diêm huyện Thuận Nam, UBND xã Lâm Sơn huyện Ninh Sơn, UBND xã Phước Bình
huyện Bác Ái, UBND xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc, thu hút 150 lượt người tham dự, tư vấn tại chỗ 16 việc, cấp phát
miễn phí 40 cuốn tài liệu Đề cương truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn
về tài chính do Trung tâm biên soạn; cấp phát 200 mẫu giấy giới thiệu về trợ giúp pháp lý. Phối hợp với Đài Phát thanh
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c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tư vấn pháp luật:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1131/KH-UBND ngày
21/3/2022 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận năm 2022.
- Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và
các Sở, ban ngành, địa phương đề nghị3.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thanh tra hành chính trong việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Kết luận
nội dung đơn tố cáo đối với Văn phòng công chứng An Khang; Thông báo không thụ
lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Xuân Ích; báo cáo kết quả giải quyết đơn
kiến nghị của ông Hoàng Xuân Ích theo chỉ đạo của Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục tham gia Tổ xác minh giải quyết đơn khiếu nại của
Công ty Minh Hoàng Anh.
b) Trong tháng, tiếp nhận được 02 đơn không thuộc thẩm quyền, trong đó: 01
đơn khiếu nại không đủ điều kiện xử lý nên lưu đơn theo dõi; 01 đơn kiến nghị, phản
ánh đã hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Giám đốc Sở
vẫn trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân thường xuyên trực tiếp
công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở nhưng không có người dân đến khiếu
nại, tố cáo, phản ánh.
7. Công tác Văn phòng:
a) Ban hành Kế hoạch: Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 07/4/2022 về học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chuyên đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Kế hoạch số 530/KH-STP ngày 15/3/2022 về triển khai
thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy
lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các Kế chuyên đề4.
và Truyền hình tỉnh xây dựng 02 phóng sự “thực hiện truyền thông về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài
chính” tại Ủy ban nhân dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái và xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.
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Thẩm định giá đất tỉnh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn
tỉnh; các thủ tục đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; đơn tố cáo của bà Nguyễn
Trần Bích Trâm; vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lành và ông Đặng Văn Lem, giải quyết đơn khiếu nại của
Công ty TNHH Minh Hoàng Anh; tư vấn việc tăng cường biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với
hoạt động chuyển giá thuốc; đối thoại các vụ việc dự án khu K2; xác định loại đất thu hồi của ông Lê Quốc Dũng; quy
chủ thu hồi đất cho ông Võ Đặng Danh theo đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Hoa; báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND
tỉnh về xác định giá đất đường nối Ngô Gia Tự, đường Lê Duẩn và đường N9; vụ án đang đề nghị tái thẩm của Quỹ Bảo
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận…
4
Kế hoạch số 724/KH-STP ngày 06/4/2022 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư
pháp địa phương năm 2022; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao
văn hóa đến năm 2030; phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022”
của Sở Tư pháp
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b) Ban hành các Quyết định: Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 22/3/2022 về
phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; Quyết định về
giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định về sửa đổi, bổ sung khoản 6
Điều 8 Quy chế làm việc của Sở Tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐSTP ngày 30/8/2021; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 30/3/2022 về công bố công
khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp. Các Báo cáo: Sơ kết 03
năm quả thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí giai đoạn 2016-2021; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày
31/05/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ chuyên đề5.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022
1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 6326/KH-UBND ngày 21/12/2021
về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 6933/KH-UBND
ngày 21/12/2021 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận năm 2022.
2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
a) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 08/02/2022 về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh..
b) Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương xử lý các trường
hợp hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt; tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND
tỉnh giao có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:
a) Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ
sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại 03 huyện: Ninh
Phước, Ninh Hải và Thuận Nam.
b) Tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát
Thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và
cải cách tư pháp năm 2022.
4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, cập nhật Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp;
theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch và rà soát xử lý số lượng thông tin lý lịch tư pháp
tồn đọng theo đề nghị của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.
5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
a) Về bổ trợ tư pháp:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
5

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Lãnh đạo Sở giao cho các phòng, đơn vị;
khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp;
gửi Bài tham luận tại Hội thảo “Ninh Thuận-30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển; báo cáo đánh giá việc thực
hiện Quy chế 42 của Thủ tướng Chính phủ; xin bổ sung kinh phí mua sắm tài sản năm 2022; Thông báo kết luận của
đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tại buổi làm việc với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; đăng ký công chức, viên chức
tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính, chuyên viên năm 2022…
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b) Về trợ giúp pháp lý:
Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên
địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 225/KH-STP ngày
28/01/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp
pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022). Cập nhật
thông tin việc, vụ việc trợ giúp pháp lý lên phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và
hoạt động trợ giúp pháp lý.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
a) Ban hành Kết luận thanh tra tra hành chính trong việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; tiếp tục triển khai thực
hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.
b) Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.
7. Công tác Văn phòng:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chương trình trọng tâm công tác
cải cách tư pháp năm 2022. Gửi Sở Nội vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm theo Nghị
định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; thực hiện các thủ tục bổ
nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý và Phó Giám đốc
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đảng ủy Sở;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, VP.NVT
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Trần Văn Hiếu

