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UBND TỈNH TÂY NINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TƯ PHÁP                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                               

     Số:         /BC-STP                                              Tây Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2018   

 
BÁO CÁO 

Công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 
 

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc 

ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2018; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 

08/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành chương trình công tác của 

UBND tỉnh năm 2018, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 

2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau: 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018 
 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất 

VBQPPL 

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý công tác xây dựng, thẩm 

định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong năm 2018, Sở đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành 17 văn bản; trong đó có Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014-2018; Kế hoạch kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư 

pháp năm 2018; Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu 

lực một phần năm 2017. Tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức 01 Hội nghị tập 

huấn kỹ năng xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi trong xây dựng, ban 

hành các nội quy, quy chế của Công ty. Trong công tác pháp chế sở, ngành, Sở còn 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên 
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địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế theo 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, tổ chức kiểm tra 03 sở. 

Bên cạnh đó, Sở còn ban hành 66 công văn có liên quan; tham mưu UBND tỉnh 

triển khai lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; đề nghị, tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Tuần tra 

nhân dân; triển khai, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 2014 -2018 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; hướng dẫn tài liệu và trình tự  

thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014-2018. 

Sở tiến hành thẩm định 100 văn bản (27 dự thảo Nghị quyết, 73 dự thảo Quyết 

định); góp ý 125 văn bản. Tự kiểm tra 63 Quyết định của UBND tỉnh, qua kiểm tra 

phát hiện 04 Quyết định sai về nội dung và 25 Quyết định có sai sót nhỏ về thể thức, 

kỹ thuật trình bày. Kiểm tra theo thẩm quyền 43 văn bản (29 Quyết định, 14 Nghị 

quyết), phát hiện có 05 văn bản sai về thẩm quyền ban hành, 02 văn bản sai về nội 

dung và 33 văn bản đều có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày. Thực hiện rà soát 

136 văn bản (39 Nghị quyết, 97 Quyết định), trong đó hết hiệu lực toàn bộ là 43 văn 

bản (07 Nghị quyết, 36 Quyết định); hết hiệu lực một phần là 08 văn bản (02 Nghị 

quyết, 06 Quyết định). Sau khi có kết quả rà soát, kiểm tra Sở đã tham mưu UBND 

tỉnh xử lý 100% các văn bản nêu trên. Tiến hành cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia gồm 29 Nghị quyết và 62 Quyết định. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở 

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành 06 Kế hoạch về: công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện Đề án “Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu 

niên” giai đoạn 2018 – 2020; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một 

số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”; tổ chức Hội nghị 

triển khai Luật An ninh mạng và dự án Luật Đặc khu; tổng kết 05 năm Ngày pháp 

luật. Tham mưu ban hành 08 công văn về việc hướng dẫn: các hoạt động hưởng ứng 

Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2018; tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; việc rà soát, 

đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước bảo đảm bình đẳng giới, 

không phân biệt đối xử với phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL 

tỉnh, Ban Thư ký Hội đồng; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN 
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Việt Nam năm 2018. Đồng thời, tham mưu Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và 

Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tổng kết công 

tác PBGDPL; 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, còn tham mưu ban hành các văn 

bản gồm: Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; Kế hoạch tự kiểm tra công tác 

PBGDPL; Công văn đề nghị khẩn trương triển khai các VBQPPL có hiệu lực; hướng 

dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước; hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam năm 2018. 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 của Bộ Tư pháp, UBND và 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Sở Tư pháp đã chủ động ban hành 28 Kế hoạch, 03 

Giấy mời, 02 Quyết định, 28 Công văn quản lý, hướng dẫn và thực hiện công tác. Từ 

đầu năm đến nay, Sở còn tổ chức 09 Hội nghị triển khai pháp luật; 05 Hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ; tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức Lễ bàn giao 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước giữa ngành Tư pháp và 

ngành Văn hóa; triển khai việc phát phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu PBGDPL tại 

các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; cử báo cáo 

viên tham gia 24 buổi tuyên truyền văn bản pháp luật mới. Đặc biệt, Sở phối hợp với 

các cơ quan liên quan, ban hành Kế hoạch liên tịch và tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật hình sự; 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn gia thông; 01 Hội thi tuyên 

truyền ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 11 

chương trình “Pháp luật với đời sống”; 01 phóng sự về công tác PBGDPL; 20 chương 

trình “Giới thiệu văn bản pháp luật” của Đài PT-TH; phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện 84 bài viết và 84 khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật. Phối hợp 

với Ban An toàn giao thông tỉnh góp ý khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông 

và biên soạn 26 tình huống giao thông đường bộ để Ban ATGT tỉnh in sổ tay cấp phát 

cho nhân dân; thực hiện biên soạn 14 loại tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật; 04 Nội san Tư 

pháp; biên soạn câu hỏi và đáp án trắc nghiệm các Hội thi tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

phát hành đĩa CD tuyên truyền về 06 văn bản pháp luật mới; biên soạn nội dung tuyên 

truyền về Ngày pháp luật…. Đặc biệt, để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội thi tìm hiểu và nhiều hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.  

Các Phòng Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã đã phối hợp cùng với các 

ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân được 10.451 cuộc với hơn 378.245 lượt người tham 

gia, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 5.125 giờ, tủ sách pháp luật có 2.915 

lượt người tìm hiểu. 

Các Tổ Hòa giải ở cơ sở đã thụ lý 1000 vụ tranh chấp; đưa ra hòa giải 987 vụ, 

trong đó: số vụ hòa giải thành 845 vụ, chiếm tỷ lệ 85.6% số vụ hòa giải không thành 
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là 142 vụ, đã hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chiếm tỷ lệ: 14.4%; 

số vụ đang tiến hành hòa giải 13 vụ.  

3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định bãi bỏ một số mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 

20/12/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Xây dựng và trình UBND tỉnh: Kế hoạch triển khai Nghị định 102/2017/NĐ-

CP về đăng ký biện pháp bảo đảm; Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 

2018; Văn bản chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con 

nuôi trong tình hình mới; Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước; Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Báo cáo 

Công tác bồi thường nhà nước năm 2018; Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 

Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn về các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con 

nuôi, bồi thường Nhà nước và giao dịch bảo đảm; triển khai thực hiện phần mềm hộ 

tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Tiến hành kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và 

nuôi con nuôi đối với 09 Phòng Tư pháp; kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo 

đảm đối với 05 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổng hợp hồ sơ các trường hợp 

trẻ em có yếu tố nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, không đủ điều kiện đăng ký 

khai sinh; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTP ngày 09/03/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các 

văn bản hướng dẫn thi hành và 05 báo cáo chuyên đề khác; trả lời 21 trường hợp trực 

tuyến, 27 trường hợp xác minh đăng ký việc hộ tịch; góp ý 08 văn bản QPPL, đồng 

thời thường xuyên hướng dẫn, trà lời  nghiệp vụ về chứng thực và đăng ký hộ tịch cho 

phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. 

Trong công tác đăng ký hộ tịch, quốc tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), Sở 

tiếp nhận và giải quyết xong 145 trường hợp sao lục, 09 trường hợp nuôi con nuôi; 72 

trường hợp cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; đã giải quyết 01 hồ sơ xin trở 

lại quốc tịch Việt Nam. Đã giải quyết 6230 trường hợp cấp phiếu LLTP, trong đó có 

5668 công dân Việt Nam, 561 người nước ngoài.  
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Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP cũng được Sở chú trọng thực hiện có 

hiệu quả. Sở tiếp nhận 7.294 thông tin; đã tiến hành nhập và xử lý 6895/7359 thông 

tin. Ngoài ra còn Gửi TT.LLTPQG và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 63 Công văn 

với 454 thông tin; kiểm tra và gửi TT. LLTPQG 1066 hồ sơ với 6.511 thông tin; rà 

soát, sắp xếp, lưu trữ 5345 thông tin bổ sung và 545 hồ sơ.  

Phòng Tư pháp huyện tiếp nhận và giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: 

khai sinh 128 trường hợp, khai tử 08 trường hợp, đã trao giấy kết hôn có yếu tố nước 

ngoài cho 848 trường hợp; ghi chú kết hôn 200 trường hợp; ghi chú ly hôn 71 trường 

hợp, nhận cha mẹ con 24 trường hợp. 

Kết quả đăng ký hộ tịch tại cấp xã: khai sinh 43.500 trường hợp; khai tử 6.788 

trường hợp; kết hôn 9.430 đôi; nhận cha, mẹ, con 307 trường hợp; nhận con nuôi 14 

trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 36.214 trường hợp (trong đó xác nhận để 

đăng ký trong nước là 7.448 trường hợp, đăng ký tại nước ngoài là 1.708 trường hợp). 

Trong công tác chứng thực: Cấp huyện chứng thực được 15.425 trường hợp, 

thu được 202.132.000 đồng; cấp xã chứng thực được 439.147 trường hợp, tổng phí 

thu được 6.582.528.000 đồng. 

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành 

pháp luật (TDTHPL) 

Trong năm, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Kế hoạch về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2018 và thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành 

pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định thành lập 02 

Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; các công văn 

về việc chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018; chỉ đạo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật lĩnh vực Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và lĩnh vực lý lịch 

tư pháp; chỉ đạo thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; về 

những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông 

tư số 19/2017/TT-BTC. Qua đó đã xây dựng các báo cáo về: kết quả tọa đàm, khảo 

sát về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; tổng hợp rà soát những 

bất cập, chồng chéo, vướng mắc trong thi hành pháp luật về đất đai, kết quả rà soát 

những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-

BTP; rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành 

pháp luật; kết quả kiểm tra xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tư pháp đối với hoạt 

động chứng thực, quản lý hộ tịch và lý lịch tư pháp; kết quả theo dõi tình hình thi 

hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; kết quả kiểm tra theo dõi thi hành pháp 

luật lĩnh vực trọng tâm về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, y tế, lao động thương binh và xã hội; kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2018 và các báo cáo định kỳ theo 

quy định… 
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Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi 

cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát đối với lĩnh vực trọng tâm đồng 

thời tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được 

giao, Sở Tư pháp còn ban hành 18 công văn như đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn giám 

sát của Ủy ban Tư pháp về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; hướng dẫn thực 

hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/01/2018, Kế hoạch số 130/KH-UBND 

ngày 15/01/2018 và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 456/UBND-NC ngày 28/02/2018 

của UBND tỉnh Tây Ninh; lập danh mục hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh 

vực trọng tâm liên ngành năm 2018… 

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

5.1. Lĩnh vực Công chứng 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở 

dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” 

và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề luật sư 

trên địa bàn tỉnh với 50 học viên theo học. 

Sở góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTP; văn bản xin chủ 

trương UBND tỉnh về việc tổ chức đi học tập kinh nghiệm việc triển khai thực hiện 

Đề án phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ các tổ chức hành nghề công chứng như: văn bản chỉ đạo các tổ chức hành 

nghề công chứng thực hiện Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp với Nga; văn bản chỉ 

đạo các tổ chức hành nghề công chứng về việc tạo điều kiện cho học viên lớp đào tạo 

nghề công chứng tham gia kiến tập; văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng 

trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực; 47 văn bản cung cấp 

thông tin về đăng ký hành nghề của Công chứng viên và các văn bản ngăn chặn các 

giao dịch tài sản đang thi hành án, Báo cáo lượng giao dịch bất động sản để bán qua 

công chứng định kỳ hàng tháng.  

Giải quyết các thủ tục hành chính: tham mưu UBND tỉnh giải quyết 02 hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng Công chứng; Đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức hành nghề 

công chứng; Đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức hành nghề công chứng do được 

chuyển đổi; 03 hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 03 văn phòng 

công chứng (02 văn phòng  thay đổi thành viên hợp danh, 01 văn phòng thay đổi địa 

chỉ trụ sở); Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho 05 trường hợp; cấp lại 

Thẻ Công chứng viên cho 02 trường; xóa đăng ký hành nghề 02 trường hợp; 01 hồ sơ 
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đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; 02 hồ sơ đăng ký tập 

sự hành nghề công chứng; 01 hồ sơ đề nghị thay đổi nơi hướng dẫn tập sự hành nghề 

công chứng. 

Các phòng công chứng 1, 2, 3 trực thuộc Sở thực hiện được 48.926 trường hợp, 

thu được 9.822.767.000 đồng. 

5.2. Lĩnh vực luật sư 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn 

luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển đội 

ngũ Luật sư trên địa bàn tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Học viện Tư 

pháp mở lớp đào tạo nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và đã khai giảng vào tháng 

01/2018 với tổng số học viên theo học là 65 học viên. 

 Sở tiến thẩm định Đề án và phương án nhân sự Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây 

Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp với Đoàn luật sư rà soát lại đội ngũ 

luật sư trên địa bàn tỉnh và đã đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật 

sư đối với 03 trường hợp. Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của 01 Chi 

nhánh Công ty Luật hợp danh  

Từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm tra, xác minh và đề nghị Bộ Tư pháp cấp 

Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 26 trường hợp. Sau khi cấp chứng chỉ hành nghề 

luật sư đã có nhiều trường hợp xin gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, nâng tổng số 

luật sư là thành viên Đoàn luật sư Tây Ninh từ 44 luật sư (cuối năm 2017) lên 65 luật 

sư. Ngoài ra, đã giải quyết 06 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư; Cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh văn phòng luật sư; 

02 hồ sơ chuyển đổi loại hình hoạt động từ văn phòng luật sư thành công ty luật 

TNHH một thành viên; 01 hồ sơ thành lập văn phòng giao dịch. 

5.3. Giám định tư pháp 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nươc 

về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tự kiểm tra công tác giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 

28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tổ chức Hội 

nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Đề án 250 của Thủ tướng Chính Chính phủ 

“Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; báo cáo tổng 

kết 06 năm thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Rà soát, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định công bố danh sách 

người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc, danh sách giám định viên tư pháp, người giám định 

theo vụ việc. 

Ngoài ra, Sở còn ban hành 07 báo cáo trong công tác quản lý giám định tư 

pháp, trong đó có 02 báo cáo: 03 năm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công 

tác giám định tư pháp và đấu giá tài sản theo kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân 
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dân tỉnh, báo cáo đánh giá về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; thẩm định 01 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực 

pháp ý của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh. 

5.4. Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản 

Sở tham mưu UBND tỉnh rà soát và quyết định ban hành Quyết định bãi bỏ các 

Quyết định quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu 

giá tài sản; văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản. 

Sở ban hành nhiều văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động 

đấu giá tài sản; văn bản xin ý kiến giải quyết việc bán đấu giá tài sản đảm bảo thi 

hành án;…Bên cạnh đó Sở đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản; tiến hành rà soát các tổ chức đấu giá tài sản 

và có nhiều văn bản cung cấp thông tin doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước 

ngày 01/07/2017; lập Danh sách các tổ chức đấu giá, đấu giá viên đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở; ban hành 03 báo cáo có liên 

quan. Giải quyết đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành 

lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực; cấp 09 thẻ đấu giá viên cho 05 tổ chức 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh ký 76 hợp đồng bán đấu 

giá tài sản; đã tổ chức bán đấu giá thành 74 trường hợp; số tiền thu phí bán đấu giá 

phát sinh trong quý là: 419.702.567 đồng. 

5.5. Lĩnh vực quản tài viên và đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 04 quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá 

nhân, nhưng chưa phát sinh vụ việc nào trong thời gian qua. 

5.6. Lĩnh vực tư vấn pháp luật 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có một Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc 

Hội luật gia tỉnh Tây Ninh, với 2 tư vấn viên pháp luật và một luật sư làm việc cho 

Trung tâm.   

5.7. Công tác Trợ giúp pháp lý 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên 

ngành. Đồng thời, Sở đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Trợ giúp 

pháp lý năm 2018; Kế hoạch truyền thông công tác Trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp 

luật năm 2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. Trong năm, 

Sở còn chú trọng thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 

năm 2017; tổ chức 01 Hội nghị triển khai pháp luật; lựa chọn và ký hợp đồng thực 

hiện trợ giúp pháp lý đối với các luật sư; nâng cấp và vận hành trang thông tin điện tử, 

thiết lập mục riêng cho hoạt động trợ giúp pháp lý; tham mưu, chỉ đạo thực hiện báo 

cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp 

pháp lý, báo cáo rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, người thực 

hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Tham mưu Hội đồng phối 

hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội 
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nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ 

Tài chính – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho các cơ quan 

tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra một số cơ quan tiến hành tố 

tụng về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Kế hoạch đề ra. Đặc 

biệt, Sở còn chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành 

công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Tây Ninh (17/4/1998-17/4/2018). 

Trong năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận thực hiện trợ 

giúp pháp lý là 191 vụ, trong đó tham gia tố tụng 182 vụ, tư vấn 09 vụ. Hiện nay, các 

Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng đều đạt chỉ tiêu khá trở lên theo quy định của 

Bộ Tư pháp. Ngoài ra, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tư vấn pháp luật tại trụ sở đơn vị 

và tại các cuộc truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý cho 1145 lượt người không 

thuộc diện được trợ  giúp pháp lý. 

Truyền thông công tác trợ giúp pháp lý 80 đợt, phát 34.132 tờ gấp các loại cho 

4.278 lượt người tham dự, giải đáp thắc mắc về pháp luật cho 551 lượt người dân. In 

bảng thông tin trợ giúp pháp lý với số lượng 9.000 tờ để cấp, phát. Trang bị 153 bảng 

thông tin trợ giúp pháp lý miễn phí (bảng pano) theo quy định của Luật Trợ giúp pháp 

lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

6. Công tác xây dựng ngành  

Sở Tư pháp hiện có 07 phòng nghiệp vụ với 27/27 biên chế hành chính và 03 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Năm 2018, Sở được giao 31 

biên chế sự nghiệp và 10 định biên, theo đó, viên chức hiện có 34 người và 01 hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Cấp huyện có 09 Phòng Tư pháp 

với tổng biên chế là 36 công chức và 01 Hợp đồng lao động, trong đó công chức có 

trình độ đại học Luật trở lên là 37/37 công chức. Cấp xã có 184 công chức Tư pháp - 

Hộ tịch thuộc 95 UBND xã, phường, thị trấn, trong đó có 89/95 xã, phường, thị trấn 

có 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch đạt 93.7%; 06 xã phường, thị trấn còn lại có 01 

công chức Tư pháp - Hộ tịch. Về trình độ, có 184/184 công chức Tư pháp - Hộ tịch có 

trình độ chuyên môn từ trung cấp Luật trở lên. 

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Sở đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các chế độ, 

chính sách cho công chức, viên chức, người lao động; cử CCVC tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành;... Sở còn củng cố, kiện toàn tổ kiểm tra công 

vụ cơ quan, Hội đồng thi đua, khen thưởng; hội đồng sáng kiến … theo quy định; 

phân công lại nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII; Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án thực hiện việc sắp 

xếp, tổ chức bộ mày và tinh giản biên chế của Sở; đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp… 

Tăng cường hoạt động cơ quan, Sở Tư pháp ban hành các Kế hoạch cải cách 

hành chính; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch thực hiện mục tiêu 
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chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;… đồng thời quán triệt, tổ chức thực hiện 

trong toàn cơ quan, tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác tư 

pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt ngay từ đầu năm. Sở Tư pháp thường xuyên rà 

soát, kiểm soát các thủ tục hành chính tại Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn biệt phái 01 

công chức đến làm việc và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm hành chính công tỉnh; rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục 

TTHC ngành Tư pháp; tham mưu đơn giản hóa 04 TTHC; hoàn tất hồ sơ công tác cải 

cách hành chính, ISO phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh. 

Công tác thi đua, khen thưởng tại Sở cũng được quan tâm thực hiện, Sở đã ban 

hành đầy đủ các Kế hoạch như: phát động phong trào thi đua; thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2018; thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư 

pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao 

chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”; 

tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, 

nhân tố mới năm 2018; Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm Ngày 

Truyền thống Thi đua yêu nước và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu 

gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua 

TMTH…; tổ chức đăng ký, ký kết thi đua năm 2018; đồng thời thường xuyên xét 

khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở. 

Sở thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan. Trong 

năm, không có cá nhân vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, thực hiện công tác 

pháp chế trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp còn tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tổ chức kiểm tra 

công tác pháp chế tại 4 Sở, ngành và kết luận kiểm tra công tác pháp chế theo Nghị 

định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, ngay từ 

đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018. Đến 

nay, Sở Tư pháp đã và đang áp dụng các phần mềm vào trong các lĩnh vực công tác  

như hộ tịch, lý lịch tư pháp, tổ chức, kế toán, hệ thống văn phòng điện tử (eOffice), 

phần mềm một cửa… việc thực hiện các phần mềm ngày càng ổn định và phát huy 

hiệu quả. Tăng cường cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả về việc cập 

nhật văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, các hoạt động của ngành… 

lên cổng thông tin điện tử của Sở nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật; 

cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để các 

Sở, ban, ngành tỉnh tìm hiểu. Ngoài ra, còn triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch 

dùng chung của Bộ Tư pháp đến cơ sở. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng 
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Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 và Kế hoạch công tác PCTN năm 2018; 

đồng thời đã tổ chức triển khai thực hiện đến các phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Tư pháp. Kết quả đã thực hiện xong 04/04 cuộc thanh tra, trong đó thực hiện 

03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 02 tổ chức đấu giá tài sản, 03 tổ chức hành 

nghề luật sư và 03 Văn phòng công chứng. Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính 

đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở.  

Tổ chức kiểm tra 06 tổ chức hành nghề luật sư và 08 tổ chức hành nghề công 

chứng theo kế hoạch năm 2018. Ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

trong đó 06 quyết định phạt tiền, với tổng số tiền là 32.400.000 đồng và 08 quyết định 

cảnh cáo.  

Việc tiếp công dân luôn được lãnh đạo cơ quan chú trọng thực hiện đúng quy 

định, thường xuyên phân công cán bộ tiếp công dân và lãnh đạo Sở trực tiếp công dân 

theo định kỳ đã thông báo từ đầu năm. Trong năm, Sở tiếp nhận 37 đơn, trong đó có 

35 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã 

trả lại đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết; 02 

đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp đã xử lý và giải quyết xong.  

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, triển khai thực 

hiện đầy đủ các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về phòng, chóng tham 

nhũng; công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, các bản kê khai tài sản, thu 

nhập của cá nhân. Trong năm 2018, cơ quan không phát hiện trường hợp tham nhũng, 

tiêu cực nào tại đơn vị.  

II . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được: 

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp 

đã tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trong năm 2018, đồng thời 

chỉ đạo toàn ngành tư pháp triển khai các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh, đảm bảo các 

mặt công tác hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.  

 1.1. Công tác văn bản được UBND tỉnh tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện 

kịp thời, đồng bộ. Việc triển khai, thi hành Luật ban hành văn bản QPPL 2015 và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ đi vào ổn định, góp 

phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo tuân 

thủ nghiêm quy định pháp luật cả về thể thức và nội dung, giúp UBND tỉnh quản lý 

nhà nước bằng pháp luật hiệu quả, kịp thời, có chất lượng… 

 1.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

được duy trì và thực hiện thường xuyên, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng 

cao, đã góp phần tích cực trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật và phục vụ đắc lực 

trong việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa 

phương. 
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1.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện đúng theo kế hoạch, 

chương trình cụ thể với nhiều hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm 

đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện của địa bàn thực hiện. Nhiều 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ trên 

nhiều địa bàn, nhân dân ngày càng có điều kiện tìm hiểu pháp luật. Các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực với người dân , 

nhất là hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; thi tìm hiểu 

pháp luật; tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, thông qua tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phát hành đĩa CD... đã và đang được triển khai mạnh 

mẽ. 

1.4. Công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường Nhà nước và 

đăng ký biện pháp bảo đảm: triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình 

hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-

2024 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước năm 2017; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác hộ 

tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối với UBND cấp huyện, xã. Đẩy mạnh việc xây 

dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP. Bên cạnh đó, Sở luôn quan tâm giải quyết kịp 

thời, đúng quy trình, thủ tục, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. 

1.5. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp được UBND tỉnh 

chú trọng thực hiện. Giúp UBND tỉnh quản lý tốt 02 lớp đào tạo nghề luật sư, công 

chứng; triển khai thực hiện Đề án “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám định tư pháp”; xây dựng kịp thời Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh… tạo 

chuyển biến cơ bản về chất lượng và hiệu quả của công tác. Việc củng cố, kiện toàn tổ 

chức và hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp được quan tâm thực hiện, chất lượng đội 

ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên…không ngừng được nâng 

cao. 

1.6. Công tác xây dựng ngành Tư pháp được quan tâm củng cố về tổ chức, bộ 

máy từ tỉnh đến xã và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm chỉ đạo 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong toàn ngành, nhằm đảm bảo các yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cuả công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Công tác thi đua – khen 

thưởng được chú trọng thực hiện.  

1.7. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thục hiện 

tốt; việc ứng dựng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quản lý nhà nước được đẩy 

mạnh, có nhiều cải tiến và thực hiện có hiệu quả.  

1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng trong ngành Tư pháp luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thường xuyên 

cho các đơn vị, cá nhân trong ngành Tư pháp; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của người dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình 

hình trật tự chính trị - xã hội. 
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2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh các mặt đạt được, Sở Tư pháp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như sau: 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực ngày 01/7/2016 

nhưng vẫn còn các cơ quan chưa nắm được quy trình, dẫn đến việc gửi văn bản muộn 

hơn, cơ quan thẩm định không đủ thời gian để nghiên cứu, gây không ít khó khăn cho 

cơ quan tư pháp trong quá trình thẩm định. Số lượng văn bản đề nghị góp ý đối với 

văn bản không phải là vản bản QPPL tăng cao, ảnh hưởng hiệu quả các mặt công tác 

khác. 

2. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP: không cập nhật vào cơ sở dữ liệu hết 

lượng thông tin LLTP trong giờ hành chính mà phải thực hiện thêm ngoài giờ, đặc 

biệt là việc kiểm tra thông tin LLTP để gửi TTLLTPQG không đảm bảo thời gian 

theo quy do lượng công việc nhiều trong khi biên chế còn ít. Một số ít hồ sơ cấp phiếu 

LLTP do có án tích hoặc thông tin về án tích không rõ ràng, phải xác minh tại nhiều 

cơ quan có liên quan nên còn trễ hẹn.. 

 3. Khó khăn về kinh phí đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

hiện nay Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vẫn chưa có văn bản quy định riêng cho công 

tác này nên gây khó khăn cho Sở Tư pháp trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí. 

4. Trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng 

tâm, liên ngành cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành. Tuy nhiên, do lĩnh 

vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2018 quá rộng nên việc phối hợp 

của các đơn vị có liên quan trong triển khai các hoạt động liên quan đến thi hành pháp 

luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành còn lúng túng. 

5. Trong công tác Trợ giúp pháp lý: Vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa biết 

được những quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, nên dù thuộc đối tượng được 

trợ giúp pháp lý miễn phí và có nhu cầu nhưng vẫn chưa tiếp cận được chính sách 

này. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở chưa thật sự quan tâm, chưa hiểu 

rõ về chức năng, ý nghĩa, mục đích của công tác trợ giúp pháp lý dẫn đến một số 

người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có nhu cầu nhưng chưa được hướng dẫn tiếp 

cận với chính sách trợ giúp pháp lý. 

6. Vấn đề biên chế cơ quan: UBND tỉnh phê duyệt với 32 vị trí; tuy nhiên vấn 

đề biên chế cơ quan (hiện có là 27/27 biên chế) thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

23/2014/TTLT-BNV-BTP trong ngành Tư pháp còn khó khăn, số lượng biên chế còn 

ít, trong khi nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng tăng và được giao thêm nhiều lĩnh 

vực. Do đó gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực thi nhiệm vụ. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019 
 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, thẩm định, góp ý, rà soát, cập nhật văn 

bản QPPL 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL, tránh tình 

trạng chồng chéo, mâu thuẫn, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ 

quan quản lý trong xây dựng pháp luật; chú trọng tính khả thi của văn bản và việc quy 

định thủ tục hành chính trong các văn bản QPPL. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Tiếp tục cập nhật văn bản quy phạm 

pháp luật của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật của Trung ương. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý 

xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh 

đề ra trong năm; kịp thời phát hiện và hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong thi hành 

pháp luật. Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022” trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là 

các luật, Bộ luật mới có hiệu lực, đồng thời chú trọng xây dựng, ban hành Kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện  nhiệm  vụ và các Đề án về phổ biến 

giáo dục pháp luật. 

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, không ngừng nghiên 

cứu đổi mới các biện pháp, hình thức PBGDPL phong phú, đa dạng, góp phần và 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; nâng cao vai trò của 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp.  

4. Công tác bổ trợ tư pháp 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; nâng 

cao chất lượng hoạt động đội ngũ Luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định 

viên tư pháp…. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý nhà nước trong công 

tác bổ trợ tư pháp. 

- Triển khai thi hành hiệu quả Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Luật sư và Đề án “Phát triển đội ngũ Luật sư 

tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”. Tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước 

về công tác Luật sư. 
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-  Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật đấu giá tài sản, chú trọng hoàn 

thành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ Đấu giá viên 2013-2015, định 

hướng đến năm 2020”; tăng cường đẩy mạnh quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp; tạo chuyển 

biến cơ bản về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao cho các cơ quan tiến hành tố tụng.  

- Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững các nghề bổ trợ tư pháp 

như tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện chế định thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh; phát triển công tác đấu giá tài sản, quản tài viên… 

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 

năm 2017, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Đẩy mạnh 

công tác truyền thông trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại địa phương. 

5. Công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước và 

đăng ký biện pháp bảo đảm 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký 

và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh. Triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ 

tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về 

cư trú trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi đối với UBND cấp huyện, xã; 

- Tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, giải quyết hồ sơ cấp 

phiếu LLTP, nuôi con nuôi, quốc tịch theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy 

định. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, đảm bảo thông 

tin LLTP được kiểm tra, phân loại, lập LLTP, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp 

thời.   

- Chú trọng triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Chú 

trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền 

bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả; hướng dẫn cơ quan có trách 

nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp 

luật.  

7. Công tác xây dựng ngành 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều 

hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

- Tăng cường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan: thường 

xuyên rà soát lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tư 

pháp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà 

nước đặc biệt việc áp dụng các phần mềm vào hoạt động quản lý nghiệp vụ. 



16 

 

-  Củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là 

tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc 

tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp và các chức 

danh tư pháp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-

NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII liên quan đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức và tinh giản biên 

chế của ngành.  

- Chú trọng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt trong việc phát 

động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, thi đua theo đợt, theo 

chuyên đề do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, 

phù hợp với tình hình của ngành. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

- Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra tư pháp, tập trung thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá 

tài sản, lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực 

hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời tiến hành thanh tra trách 

nhiệm thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung thanh tra 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có thu và quản lý, sử dụng phí, lệ phí và nguồn 

kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp. 

Trên đây là kết quả Công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2019, Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo./.     

                                                

 Nơi nhận:                                                                      KT.  GIÁM ĐỐC                                    

- Bộ Tư pháp, Cục công tác phía nam;                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC                                                           
- TTTU, UBND tỉnh;  
- Ban nội chính – Tỉnh ủy;                                                                       

- Sở KHĐT, Cục Thống kê;   

- Ban Giám đốc; 
- Các đ/v thuộc và tr/th Sở;  

- Phòng TP huyện, thành phố;                
- Lưu: VT, VP.           
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