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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

Thực hiện Công văn số 1612/BTP-VP ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả công 

tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 (số liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022) như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND tỉnh đã tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022; chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết 

công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác tư pháp năm 2022. Ban hành 

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 về triển khai công tác tư pháp năm 

2022; trên cơ sở đó đã chỉ đạo các ban chỉ đạo, hội đồng cấp tỉnh, Sở Tư pháp, 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch công tác tư 

pháp năm 2022 và kế hoạch về từng lĩnh vực công tác tư pháp năm 20221.  

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 

25/01/2022 phê duyệt 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2022 và chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế 

hoạch triển khai, tổ chức thực hiện.  

Trên cơ sở Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

các bộ, ngành có liên quan và yêu cầu tình hình thực tiễn, UBND tỉnh đã ban 

                                           
1 Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Kế hoạch số 

07/KH-UBND ngày 10/01/2022 kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-UNBD ngày 

05/01/2022 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 61/KH-

UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

năm 2022; Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 20/01/2022 về việc triển khai công tác tư 

pháp năm 2022 … 
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hành các chương trình, kế hoạch, văn bản để triển khai, chỉ đạo, đôn đốc thực 

hiện các nhiệm vụ công tác phát sinh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC TƯ PHÁP 

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

(VBQPPL); hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, pháp chế 

1.1. Công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL 

Trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn2. 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022 về việc công bố danh mục 90 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần của HĐND tỉnh, UBND tỉnh3 và ban hành các kế hoạch, báo cáo công 

tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL trên địa bàn tỉnh4. 

Giao Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 29 dự thảo VBQPPL của HĐND, 

UBND tỉnh do các sở ngành gửi (06 đề nghị xây dựng Nghị quyết; 12 dự thảo 

Nghị quyết, 11 dự thảo Quyết định); góp ý 198 dự thảo văn bản, trong đó có 161 

dự thảo văn bản địa phương, 37 dự thảo văn bản trung ương; tham mưu UBND 

tỉnh tự kiểm tra các VBQPPL do UBND tỉnh ban hành (13/13 Quyết định). Thực 

hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với các VBQPPL do HĐND và UBND các 

huyện, thành phố gửi đến (15 văn bản). 

Cấp huyện, cấp xã: Cấp huyện đã ban hành 18 VBQPPL5, cấp xã đã ban 

hành 03 VBQPPL6; 08/11 huyện, thành phố ban hành Quyết định công bố danh 

mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND huyện (huyện Bắc 

Sơn, Bình Gia, Lộc Bình đã thực hiện rà soát nhưng không có VBQPPL hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực nên không thực hiện công bố); chỉ đạo thực hiện góp ý, thẩm 

định, tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL theo quy định.     

  1.2. Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, pháp chế 

Trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn triển khai Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các 

văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp ở cấp tỉnh, cấp huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

                                           
2 Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 02/6/2022 về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
3 trong đó có 76 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 14 văn bản hết hiệu lực một phần 
4 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2022 thực hiện công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2022; Báo cáo 

số 60/BC-UBND ngày 14/02/2022 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2021. 
5 Trong đó: 18 Quyết định của UBND cấp huyện. 
6 Trong đó: 02 Nghị quyết của HĐND cấp xã và 01 Quyết định của UBND cấp xã 
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2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật 

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL): UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/4/2022 về triển khai, 

thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt 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 Lạng Sơn; ban hành kế hoạch và báo cáo về công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh7. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐPH 

ngày 20/01/2022 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022; Công 

văn về việc tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nhâm Dần 2022; đẩy mạnh 

tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm; phổ biến các luật, pháp lệnh mới 

ban hành hoặc có hiệu lực năm 2020, 2021, các chủ trương, chính sách pháp luật 

phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh 

tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Ban hành các báo cáo về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn Hội 

đồng PHPBGDPL tỉnh tại Quyết định số 14/QĐ- HĐPH ngày 30/3/2022. Trong 

06 tháng đầu năm, có 02/11 Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện được kiện toàn 

lại8. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác 

PBGDPL tại các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện 

toàn9 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL. 

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDP đã phối 

hợp với UBND các huyện Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng Định, Bình Gia tổ chức 04 

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ, 

công chức quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện cho 

hơn 1.000 đại biểu. Biên soạn 02 tờ gấp pháp luật về “Quy định của pháp luật về 

hòa giải viên, tổ hòa giải” và “Quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở”; biên soạn 

Sổ tay hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phối hợp với 

Đài phát thanh - truyền hình tỉnh thực hiện 22 lượt chuyên mục "Trả lời bạn 

                                           
7 Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban  nhân  dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức 

tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai 

đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 15/4/2022 về việc chấp hành 

pháp luật 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 Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân; Báo cáo 

số 230/BC-UBND ngày 09/6/2022 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
8 Hội đồng PHPBGDPL huyện Hữu Lũng, Hội đồng PHPBGDPL huyện Bắc Sơn 
9 Hiện toàn tỉnh có 326 cán bộ làm công tác PBGDPL, tại các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn; Trong đó: 86 báo cáo viên pháp luật tỉnh; 25 cán bộ pháp chế các sở, ngành; cấp huyện 

có: 38 công chức Phòng Tư pháp, 320 báo cáo viên huyện; cấp xã có 407 công chức Tư pháp -Hộ tịch, 3.332 

tuyên viên pháp luật, 1.988 tổ hòa giải với 10.891 hòa giải viên 
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nghe đài và Trả lời bạn xem truyền hình"; đăng tải 08 tin bài trên Báo Lạng Sơn; 

cập nhật 60 tin bài lên Trang thông tin điện tử của Sở; hơn 100 tin bài lên Trang 

thông tin PBGDPL tỉnh... 

Theo báo cáo, các huyện, thành phố trên địa bàn đã tổ chức 11.844 cuộc 

PBGDPL cho 608.650 lượt người nghe (bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021).  

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: UBND tỉnh 

ban hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202110; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.  

Công tác hòa giải tại cơ sở: Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022; hướng dẫn rà soát, củng cố, kiện 

toàn Tổ hòa giải, đảm bảo các Tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, 

đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo các huyện, thành phố 

tiếp tục chỉ đạo điểm về công tác hòa giải ở cơ sở và tại mỗi xã, phường, thị trấn 

chỉ đạo điểm lựa chọn xây dựng thêm 02 tổ hòa giải điển hình tiên tiến11. Theo 

báo cáo, các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã giải quyết hoà giải thành 1.308/1.860 

vụ việc, đạt tỷ lệ 70,3%. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải, hòa giải viên 

trên địa bàn tỉnh là 129.521.400 đồng.  

2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 về việc 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, lĩnh 

vực theo dõi trọng tâm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

bối cảnh dịch COVID-19. Chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch công 

tác TDTHPL theo nhiệm vụ trọng tâm theo dõi được xác định trong năm 2022 

trên địa bàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch TDTHPL trên địa bàn 

năm 2022, lựa chọn, tổ chức TDTHPL đối với lĩnh vực được quan tâm trên địa 

bàn huyện; xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về TDTHPL về lĩnh vực trọng 

tâm được xác định trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện theo Kế hoạch. 

3. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

3.1. Công tác hành chính tư pháp 

                                           
10 Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 18/02/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; nhiệm vụ giải pháp năm 2022 

Kết quả năm 2021, cụ thể: có 195/200 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

quy định, đạt tỷ lệ 97,5%, tăng 0,5% so với năm 2021, cụ thể: Trong 195 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật có 10/10 xã đăng ký về đích nông thôn mới đạt 100%; 21/21 xã, thị trấn biên giới đạt 100%; 164/169 

xã, phường, thị trấn còn lại đạt 97%. Tính đến ngày 31/5/2022 có 05/200 xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật.. 
11 huyện Cao Lộc 70 tổ hòa giải điển hình tiên tiến (04 xã chỉ đạo điểm: Tân Liên, Gia Cát, Hải Yến, Cao Lâu), 

theo đó tất cả các tổ hòa giải thuộc địa bàn 04 xã đều xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến, mỗi xã còn lại lựa 

chọn 02 tổ hòa giải xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến 

Thành phố: 18 tổ hòa giải điển hình tiên tiến: Mỗi xã, phường lựa chọn 02 tổ hòa giải xây dựng tổ hòa giải điển 

hình tiên tiến 
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Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp:  

Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, 

UBND cấp xã thực hiện các việc hộ tịch, chứng thực; cấp, quản lý tài khoản 

phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung; lập, tạo tài khoản phần mềm 

cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch nhập 

liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3); xây 

dựng và ban hành kế hoạch tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi 

cho cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư 

pháp thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại 04 đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

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

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp có thẩm quyền. Ban hành Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 20/4/2022 về 

quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin 

các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID.  

Ban hành 03 Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước 

ngoài. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp nhận và giải quyết 

các hồ sơ về quốc tịch theo quy định12.  

Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính tư pháp, xây 

dựng cơ sở dữ liệu LLTP, cấp phiếu LLTP theo quy định13. Phối hợp với Trung 

tâm LLTP Quốc gia thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu LLTP theo quy định. 

Công tác bồi thường Nhà nước: Ban hành Báo cáo công tác Bồi thường 

nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh14; ban hành văn bản triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022. 

Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2022. 

Cấp huyện, cấp xã: Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 

về hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực; thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý 

hộ tịc; cập nhật, sử dụng có hiệu quả và quản lý chặt chẽ tài khoản người dùng 

                                           
12 Kiến nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp trường hợp ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc 

thôi quốc tịch Việt Nam 01 trường hợp; đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực -Bộ Tư pháp tra cứu thông 

báo về tình trạng quốc tịch đối với 03 trường hợp; chỉ đạo Phòng tư pháp thành phố Lạng Sơn ghi chú vào Sổ 

đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam của cho 01 trường hợp, cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam 

cho 01 trường hợp 
13 Tiếp nhận 4.133 thông tin lý lịch tư pháp, lập 479 mã lý lịch tư pháp, cung cấp cho TTLLTPQG 751 hồ sơ 

LLTP, chuyển 561 thông tin LLTP cho tỉnh khác theo thẩm quyền, lập 84 phiếu LLTP bổ sung. Thụ lý và giải 

quyết 1263 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (1201 hồ sơ tiếp nhận mới, 62 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), bằng 

114,3% so với cùng kỳ năm 2021; đã cấp 1107 hồ sơ Phiếu lý lịch tư pháp (100% phiếu trả đúng hạn), còn 156 

hồ sơ đang trong quá trình giải quyết 
14 Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không phát sinh vụ việc liên quan đến yêu cầu bồi thường, giải 

quyết yêu cầu bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính tại UBND các  

cấp, trong hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự. Không thực hiện hoạt động chi trả tiền bồi thường, cấp phát  

kinh phí. Không có vụ việc phải xử lý kỷluật người thi hành công vụ gây thiệt hại do thực hiện trách nhiệm bồi 

thường..  
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tại Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định, chỉ đạo công 

chức Tư pháp -Hộ tịch cấp xã phối hợp với Công an xã thực hiện tốt Đề án cơ sở  

dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong 

việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công tác chứng thực được 

thực hiện theo quy định của pháp luật15. 

3.2. Công tác bổ trợ tư pháp 

Về luật sư: Chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra tổ chức và 

hoạt động tại các Văn phòng luật sư, Chi nhánh Văn phòng Luật sư trên địa bàn 

tỉnh16. Sở Tư pháp đã tiếp nhận 04 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực 

luật sư17. Theo báo cáo của 12 tổ chức hành nghề luật sư, trong 6 tháng đầu năm 

2022 đã thực hiện 130 vụ việc, doanh thu đạt 312.488.000 đồng18. 

Về công chứng: Tổ chức điểm cầu trực tuyến tổng kết thực hiện Luật 

Công chứng năm 2014. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt 

động công chứng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc các tổ chức hành nghề 

công chứng cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định; tăng 

cường kiểm tra hồ sơ công chứng có yếu tố nước ngoài, rà soát hợp đồng giao 

dịch, thông tin ngăn chặn liên quan đến đối tượng truy nã; chỉ đạo các tổ chức 

hành nghề công chứng thực hiện chống thất thu thuế trong hoạt động kinh 

doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 

và giải quyết 08/08 hồ sơ TTHC lĩnh vực công chứng19.  

Theo báo cáo của 06 tổ chức hành nghề công chứng20 đã tiếp nhận và giải 

quyết: Công chứng 5.796 việc, tổng số phí công chứng thu đạt 3.069.288.582 

đồng (bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2021 về số tiền). Chứng thực: 10.631 

                                           
15 Kết quả đăng ký hộ tịch (số liệu tại Phần mềm thống kê hộ tịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2021): 

Cấp huyện đã thực hiện đăng ký khai sinh: 12 trường hợp; kết hôn: 19 trường hợp Cấp xã thực hiện đăng ký 

khai sinh: 3.962 trường hợp; khai tử: 3.008 trường hợp; kết hôn: 1.883 trường hợp 

Kết quả công tác chứng thực:  

 - Cấp huyện: chứng thực 31.773 việc (trong đó: chứng thực bản sao: 30.225 bản; chứng thực chữ ký trong giấy 

tờ, văn bản: 653 việc; chứng thực chữ ký người dịch: 654 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch: 41 việc).  

- Cấp xã: chứng thực 676.779 việc (trong đó: chứng thực bản sao: 331.105 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, 

văn bản: 35.104 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch: 7.570 việc). 
16 Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã thực hiện và ban hành Kết luận đối với 01 cuộc thanh tra tại 01 Văn phòng 

luật sư; Quyết định thanh tra tổ chức và hoạt động tại 01 Chi nhánh Văn phòng Luật sư trên địa bàn tỉnh. 
17 Bao gồm: Tiếp nhận và giải quyết 01/01 hồ sơ yêu cầu đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư; 01/01 

hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; 01/01 hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề 

Luật sư, 01/01 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề Luật sư 
18 Tính đến 31/5/2022, trên địa bàn tỉnh hiện có 21 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 13 Văn phòng Luật sư, 

08 chi nhánh Công ty luật, Văn phòng luật sư tại Lạng Sơn. 

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 43 luật sư, trong đó 90% luật sư của Đoàn Luật sư là các cán bộ, công chức của 

các ngành tòa án, công an, kiểm sát đã nghỉ hưu chuyển sang hành nghề luật sư; chủ yếu tham gia tố tụng trong 

lĩnh vực hình sự theo chỉ định của Đoàn Luật sư, tham gia tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác 

theo quy định. 
19 Gồm: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 01 trường hợp; ghi tên người đăng ký tập 

sự vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng cho 04 trường hợp; đăng ký hành nghề và cấp thẻ 01 

trường hợp, xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với 02 trường hợp 
20 Trên địa bàn tỉnh hiện có: 01 Phòng Công chứng số 1 và 05 Văn phòng công chứng (VPCC Hoàng Thị Thúy 

Dung, VPCC Đông Bắc, VPCC Nông Thu Huyền, VPCC Nguyễn Thị Thùy Loan, VPCC Dương Công Đáp) với 

tổng số 11 công chứng viên. 
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việc, tổng số phí chứng thực thu đạt 56.869.679 đồng (bằng 58,8% so với cùng 

kỳ năm 2021 về số tiền). 

Về giám định tư pháp: Ban hành Quyết định Công nhận Tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc; bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường21. Sở Tư pháp ban hành số 32/BC-STP ngày 

27/1/2021 về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp năm 2021 và phương 

hướng nhiệm nhiệm vụ hoạt động năm 2022 . 

Về đấu giá tài sản: UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện 

Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; ban 

hành văn bản về tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

 Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 

08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản22; tổng hợp báo cáo kết quả rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp đã giải quyết 01 hồ sơ TTHC thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đề nghị Bộ Tư 

pháp và được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá đối với 01 trường hợp23. 

Về trợ giúp pháp lý:  Trung tâm TGPL nhà nước - Sở Tư pháp thực hiện 

494 vụ việc (320 vụ việc kỳ trước chuyển qua; 174 vụ việc thụ lý mới24), số vụ 

việc kết thúc trong kỳ báo cáo là 151 việc25. 

Về trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề thanh lý tài sản; Tư 

vấn pháp luật, Thừa phát lại: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-

UBND ngày 09/6/2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát 

lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước 

đối với công tác trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề thanh lý tài 

sản; Tư vấn pháp luật theo quy định pháp luật. 

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

chống tham nhũng và quản lý xử lý vi phạm hành chính 

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

chống tham nhũng 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2022; theo dõi việc 

thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm 2021. 

                                           
21 Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về Công nhận Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, Người 

giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho 02 Tổ chức giám định tư pháp vụ việc, 131 Người 

giám định tư pháp theo vụ việc; Quyết định số số 812/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về bổ nhiệm và cấp thẻ Giám 

định viên tư pháp cho 10 trường hợp Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
22 Kế hoạch số 88/KH-STP ngày 24/5/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
23 Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (gồm Trung tâm Dịch vụ ĐGTS – Sở Tư pháp; 

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc; Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng) và 02 Chi nhánh: Chi nhánh Công 

ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô, Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú 
24 Giảm 35,07% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó TGPL bằng hình thức tư vấn pháp luật: 10 vụ việc; TGPL bằng 

hình thức tham gia tố tụng: 164 vụ việc 
25 Giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2021 
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Công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Tư pháp ban hành Kết luận đối với 01 

cuộc thanh tra tổ chức và hoạt động của 01 Văn phòng Luật sư; 01 cuộc thanh 

tra việc chấp hành pháp luật về Trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước; ban hành Quyết định thanh tra tổ chức và hoạt động của 01 Chi nhánh 

Văn phòng Luật sư. Ban hành Kết luận đối với cuộc kiểm tra tại 01 Văn phòng 

công chứng. 

Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp kiểm tra, xác minh 01 

đơn tố cáo, 01 đơn kiến nghị, phản ánh. Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra, xác 

minh theo quy định 02/02 đơn26. Tại nơi tiếp công dân của Sở Tư pháp và các 

đơn vị trực thuộc Sở không có công dân đến tố cáo, khiếu nại, phản ánh trực 

tiếp. Sở Tư pháp đã tiếp nhận, xem xét, phân loại, xử lý 04/04 đơn (gồm 02 đơn 

phản ánh, kiến nghị, 01 đơn tố cáo, 01 đơn nội dung khác) theo quy định27. 

UBND một số huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 

PBGDPL; xây dựng, ban hành VBQPPL; công tác hộ tịch, chứng thực; chuẩn 

tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở… tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Công tác phòng chống tham nhũng: trong 6 tháng đầu năm 2022, không 

phát hiện có hành vi, dấu hiệu tham nhũng, không có khiếu nại, phản ảnh và 

kiến nghị của công dân, tổ chức về thái độ phục vụ cũng như các hành vi tiêu 

cực, liên quan đến công chức, viên chức, người lao động của Sở. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 18/01/2022 

về phòng chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 

21/3/2022 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 

2022; báo cáo số 105/BC-STP ngày 28/4/2022 về tình hình, kết quả việc lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức 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; Báo cáo số 113/BC-STP ngày 09/5/2022 

về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, Kế hoạch số 05/KH-

STP ngày 10/01/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 tại Sở Tư pháp. 

4.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 

Ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và 

ban hành các báo cáo công tác quản lý XLVPHC theo yêu cầu của Bộ Tư 

pháp28. Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

XLVPHC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

                                           
26 Xác minh nội dung 01 đơn tố cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận số 13/KL-UBND ngày 

24/3/2022 đối với nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao; Xác minh 01 đơn Chủ tịch 

UBND tỉnh giao (01 đơn phản ánh về Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng) đã ban hành Báo cáo số 162/BC-

STP ngày 10/6/2022. 
27 Cụ thể: 01 đơn phản ánh về việc công chứng hợp đồng giao dịch và 01 đơn phản ánh về việc đánh giá, xếp 

loại viên chức năm 2021; 01 đơn tố cáo; 01 đơn có nội dung khác, qua xem xét, phân loại, xử lý đơn đã chuyển 

Phòng công chứng số 1 trả lời 01 đơn phản ánh; Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh 01 đơn phản ánh; lưu 02 

đơn không thuộc thẩm quyền, đã lưu đơn theo quy định 
28 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 18/01/2022 báo cáo kết qua công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC 

năm 2021 
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ngày 23/12/2021 và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính 

phủ. Giao Sở Tư pháp tham gia ý kiến đối với 08 hồ sơ xử phạt VPHC thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn năm 2022. Giao Phòng Tư pháp cùng 

cấp phối hợp, thực hiện góp ý, thẩm định 126 hồ sơ  xử lý vi phạm hành chính. 

5. Công tác tổ chức cán bộ ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng, cải 

cách thủ tục hành chính, hợp tác quốc tế 

Công tác tổ chức cán bộ ngành Tư pháp: Giám đốc Sở Tư pháp đã ban 

hành Quyết định giao số lượng biên chế, số lượng người làm việc năm 2022 đối 

với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành các Quyết định về công 

tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền29. Tổ chức thực hiện các quy trình quy 

hoạch các chức danh Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031), điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). Chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách đội ngũ 

công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh mới tuyển dụng, chưa được bồi 

dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch để cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 

theo quy định của Luật Hộ tịch.  

Công tác thi đua khen thưởng: Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 

01 cá nhân, 01 tập thể, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập 

thể thuộc Sở Tư pháp30. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch và phát động phong trào 

thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 và đăng ký giao ước thi đua với các cụm, khu vực thi đua mà Sở là 

thành viên. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Chủ tịch UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc phê duyệt danh 

mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 08 TTHC thuộc phạm vi quản lý, 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh 

Lạng Sơn. Sở Tư pháp tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực 

                                           
29 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với 01 trường hợp; Quyết định biệt phái công chức làm việc tại 

TTPVHCC đối với 01 trường hợp; Quyết định nâng lương thường xuyên 07 trường hợp; Quyêt định nâng lương 

trước thời hạn 06 trường hợp; Quyết định điều động và bổ nhiệm Kế toán trưởng 02 trường hợp; Quyết định 

hưởng chế dộ thâm niên vượt khung 1 trường hợp; Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng 02 

trường hợp. Quyết định điều động công tác 02 trường hợp; Quyết định cử 02 trường hợp tham gia lớp sơ cấp 

LLCT; Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử PBGDPL;Quyết định kiện toàn Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Quyết định kiện toàn Tổ website Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Quyết 

địnhkiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của Sở Tư pháp; Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng 

hạng viên chức chuyên viên năm 2021 đối với 01 trường hợp; Quyết định cử đi học khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn 

ngạch kế toán viên đối với 02 trường hợp; Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp; 

Quyết định cử đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên đối với 02 công chức và 01 viên chức; Quyết định cử đi 

học luật sư đối với 03 trường hợp.... 
30 Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về việc tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Quyết 

định số 288/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
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hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Đề án cải cách 

TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Công tác hợp tác quốc tế: Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện “Thỏa 

thuận hợp tác về hành chính tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc”. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch 

công tác tư pháp năm 2022 và kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp; ban 

hành Quyết định phê duyệt 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 

2022, chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, 

tiến độ kế hoạch; 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện của Sở Tư pháp được chú trọng triển khai theo đúng Kế hoạch. 

Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, ban hành VBQPPL được tổ chức thực 

hiện đúng quy định. Công tác PBGDPL tiếp tục được tăng cường, phù hợp với 

tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Triển khai sử dụng phần mềm Hệ 

thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; công tác hành 

chính tư pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu của công dân. Kịp thời chỉ 

đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

XLVPHC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) và các Nghị định hướng dẫn thi 

hành. Công tác thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp thực hiện theo kế hoạch, chú 

trọng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban 

hành. Công tác CCHC trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm chú trọng, 100% 

hồ sơ TTHC trả sớm và đúng hẹn. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Việc triển khai thực hiện một số mặt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh 

còn có những hạn chế nhất định như: tỷ lệ hòa giải thành đã đạt tỷ lệ 71%, chưa 

đạt mức 75% so với mục tiêu Kế hoạch đề ra.  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên việc 

triển khai tổ chức một số hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, PBGDPL 

chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch đề ra. 

Các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ theo ngành dọc như phần mềm cấp 

phiếu lý lịch tư pháp; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử... do Bộ Tư pháp triển khai áp 

dụng đang trong quá trình triển khai, kết nối với Hệ thống dịch vụ công của tỉnh 

nên chưa ổn định. 

          Đội ngũ công chức tư pháp ở các cấp một số còn hạn chế trong thực hiện 

nhiệm vụ; trình độ chuyên môn của công chức tư pháp cấp huyện, xã chưa đồng 

đều nên khó khăn trong việc thực hiện công việc, triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tư pháp, hiệu quả công tác chưa cao.  
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Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp theo Kế 

hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chú 

trọng thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Quyết định 

số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 đã ban hành; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo 

quyết liệt, có giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế đã được chỉ ra; lưu ý đến 

các mặt công tác chưa đạt chỉ tiêu của Ngành giao, để có chuyển biến tích cực 

trong 6 tháng cuối năm 2022. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong 

trào thi đua năm 2022 đã phát động tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ 

quan, đơn vị; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư 

pháp; tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm 

chấn chỉnh các sai sót. Kịp thời xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền để chỉ 

đạo, hướng dẫn các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Xây dựng và kiểm tra VBQPPL; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, 

pháp chế 

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Ban hành 

VBQPPL; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế cho các sở, ban, 

ngành của tỉnh.  

Ban hành Quyết định công bố VBQPPL hết hiệu lực, hết hiệu lực một 

phần; báo cáo đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành 

chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đúng thời hạn và đảm bảo chất 

lượng các dự thảo VBQPPL do các cơ quan, đơn vị gửi theo quy định của pháp 

luật. Tham gia góp ý các dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương gửi 

đến lấy ý kiến góp ý. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm tra, xử 

lý, rà soát, công bố VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần. Thực 

hiện cập nhật đầy đủ VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật. 

 Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ký kết Chương 

trình phối hợp xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên 

sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; tổ chức các hoạt động 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch.   

2. Công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật 

2.1. Công tác PBGDPL 
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Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, kịp thời chỉ đạo 

triển khai các Bộ luật, Luật mới ban hành. Tổ chức thực hiện các chương trình, 

đề án, kế hoạch PBGDPL trong năm 2022. Đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh. 

Tổ chức tổng kết 10 năm triển  khai  Luật  PBGDPL và các văn bản liên 

quan. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của 

UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các Đề 

án về PBGDPL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022. Tổ chức 

tống kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp gắn với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, phấn đấu đạt mục tiêu 100% xã thuộc diện xây dựng nông thôn 

mới năm 2022 và các xã biên giới đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật. 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng chỉ đạo xây 

dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến để xây dựng mô hình đổi mới và nâng cao 

chất lượng, tỷ lệ hòa giải thành, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 75% trở lên. 

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở; đánh giá việc xây dựng tổ hòa 

giải điển hình tiên tiến.   

2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Tiếp tục chỉ đạo 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 Lạng Sơn và tổ 

chức tổng kết theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHPL năm 2022, đoàn kiểm tra liên 

ngành thực hiện kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong về các điều kiện 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh, đôn đốc, triển khai thực hiện kế 

hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Tổ chức tập 

huấn, khảo sát công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp  

3.1. Công tác hành chính tư pháp 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục chỉ đạo, hướng 

dẫn cấp huyện, cấp xã thực hiện các Quy chế phối hợp, Chương trình hành 

động, Đề án về hộ tịch... Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhập liệu, điện 

tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh. 
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Tiếp tục hướng dẫn việc triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc 

trong triển khai thực hiện phần mềm trên địa bàn tỉnh; nhập các thông tin ngăn 

chặn lên phần mềm theo văn bản của các cơ quan liên quan. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu 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. Phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch, cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thụ lý và giải quyết các 

việc quốc tịch, hộ tịch, LLTP thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường; công tác đăng ký biện pháp 

bảo đảm theo quy định. 

3.2. Công tác Bổ trợ tư pháp 

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với công tác bổ trợ tư 

pháp, đặc biệt là các tổ chức đấu giá tài sản, luật sư, công chứng. Thụ lý, giải 

quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết 100% các hồ sơ thành lập và hoạt 

động trên các lĩnh vực công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, Quản tài viên và 

hành nghề quản lý thanh lý tài sản, thừa phát lại, trợ giúp pháp lý... theo quy 

định. Tiếp tục thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; thực hiện các quy 

định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng. 

Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng công chứng số 1, các tổ chức 

bổ trợ tư pháp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản 

lý XLVPHC 

Giao Sở Tư pháp thực hiện tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân của 

Sở, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đúng quy định. 

Tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; Kế 

hoạch quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022; 

 UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện kiểm tra các lĩnh vực 

công tác tư pháp tại các phòng chuyên môn của cấp huyện, UBND cấp xã, chú 

trọng các lĩnh vực ban hành VBQPPL, hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở... 

5. Công tác tổ chức cán bộ ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng, cải 

cách hành chính, hợp tác quốc tế 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện và đội 

ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch và cấp chứng chỉ hộ tịch cho công chức hộ tịch cấp huyện, cấp xã 

theo Luật Hộ tịch; tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên sâu các lĩnh vực chuyên môn công tác tư pháp năm 2022. 
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Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Nâng 

cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ 

ngành Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo.  

Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Tư pháp lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành 

Tư pháp và của tỉnh Lạng Sơn; các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 77 

năm ngày truyền thống ngành Tư pháp. Chú trọng thực hiện hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực pháp luật. 
 

Phần III 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

Đề nghị Bộ Tư pháp: 

1. Nâng cấp hệ thống máy chủ của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý 

hộ tịch để việc kết nối được liên tục, thông suốt và tiếp nhận, lưu trữ được kịp 

thời các dữ liệu hộ tịch lịch sử đã được số hóa.   

2. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản mới thay thế Thông tư 

liên tịch số 100/2014/TTLT-BTP-BTC, theo hướng tăng mức chi thù lao thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Hướng dẫn việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp, 

thống nhất với đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

4. Hướng dẫn việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa hệ 

thống cấp phiếu lý lịch tư pháp, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch... 

với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ cho việc triển khai Đề án 

06 của Chính phủ. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP, THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HTMĐ).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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