
  UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 100 /TB-STP 

                  

Lạng Sơn, ngày  29  tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị  

sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022; 

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

 

Ngày 25/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công 

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

cuối năm 2022. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn, phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại biểu triệu tập dự hội nghị gồm có 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện Lãnh đạo phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư 

pháp chủ trì Hội nghị. 

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; các ý kiến phát biểu, thảo luận của 

các đại biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở kết luận như 

sau: 

1. Ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 

2022 của toàn ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là trong điều kiện dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong quý I năm 2022, toàn ngành Tư pháp đã 

tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp trong điều kiện 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND 

cùng cấp tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác tư 

pháp năm 2022. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh 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, Sở Tư pháp, 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 

2022. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 

chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2022, cơ quan Tư 

pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; tổ chức phát động 

phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022. 

 Trên cơ sở đó, cơ quan Tư pháp đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ 

công tác tư pháp theo đúng tiến độ và đạt được những kết quả khả quan trên tất 

cả các lĩnh vực công tác, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện hoàn thành tốt 

các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 và những năm 

tiếp theo.  
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Bên cạnh đó, việc thực hiện một số mặt công tác tư pháp trong 6 tháng 

đầu năm 2022 còn có những hạn chế nhất định như: 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....  

2. Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác tư pháp năm 

2022, bảo đảm về tiến độ, chất lượng đề ra, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các tổ chức bổ trợ tư pháp tiếp tục chủ 

động tham mưu cho Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp 

huyện tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

2.1. Các phòng, đơn vị, phòng Tư pháp cấp huyện căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

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

2022; Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 20/01/2022 về việc triển khai công tác tư 

pháp năm 2022 và Kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác, chú trọng triển khai 

thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; phần phương 

hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 tại của Báo cáo số 

279/BC-UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh. 

2.2. Thường xuyên tổ chức rà soát các công việc nhiệm vụ được giao, 

hoàn thành 100% công việc sớm và đúng thời hạn. 

2.3. Về các lĩnh vực công tác chuyên môn cần tập trung thực hiện trong 6 

tháng cuối năm 2022: 

* Về công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL; hỗ trợ pháp lý doanh 
nghiệp, pháp chế  

- Tập trung phối hợp rà soát, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI, PCI), Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)… của địa 

phương thuộc các lĩnh vực của ngành. 

- Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tập trung 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hình thức phù hợp với điều 

kiện, tình hình thực tiễn của địa phương. 
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* Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện 

đổi mới cách thức PBGDPL, chú trọng tham mưu đề xuất kinh phí PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đa dạng hóa các 

hình thức PBGDPL. Tiếp tục thực hiện tủ sách pháp luật theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 

179/UBND-NC ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý và 

khai thác Tủ sách pháp luật. 

- Tập trung triển khai nhân rộng mô hình Tổ hòa giải điển hình tiên tiến, 

nhất là tại các xã đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới hoặc các xã về 

đích nông thôn mới trong năm 2022 và các xã phấn đấu xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao; có các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành theo đúng 

Kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện tốt việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các xã 

thuộc diện về đích nông thôn mới năm 2022. 

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2022; tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật theo Kế hoạch. 

* Về công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

- Tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng 

dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ của ngành Tư pháp. 

Đặc biệt chú trọng tham mưu bố trí kinh phí, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị (máy 

tính, máy scan, đường truyền mạng...) để phục vụ cho hoạt động chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh 

vực hộ tịch. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện nhập liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch 

sử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 3; Đề án liên thông đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Quy định về thực 

hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 

hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn 

tỉnh; 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. 

- Tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động luật 

sư, công chứng, đặc biệt là về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

* Về công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý xử lý vi phạm hành chính 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh các sai sót và giải quyết khó khăn, 

vướng mắc ở cơ sở.  

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về 

XLVPHC năm 2022; tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực trọng tâm theo Kế 

hoạch. Chú trọng nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về mức 

độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phòng Tư pháp cấp huyện đã được các 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và Lãnh đạo Sở trả lời trực 

tiếp tại Hội nghị, Phòng Tư pháp cấp huyện nghiên cứu thực hiện theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, các phòng Tư 

pháp cấp huyện có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Văn phòng Sở để tổng 

hợp, trình Lãnh đạo Sở giao các phòng chuyên môn thuộc Sở giải đáp. Đối với 

những nội dung vượt thẩm quyền liên quan đến công tác tư pháp, phòng Tư 

pháp cấp huyện tăng cường công tác trao đổi, phối hợp, báo cáo, đề xuất Sở Tư 

pháp và các cơ quan có liên quan để kịp thời xin ý kiến xử lý của cấp có thẩm 

quyền. 

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

thực hiện tốt chế độ báo cáo, giao ban giữa cấp huyện với cấp xã và giữa cấp 

tỉnh với cấp huyện.  

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo của các 

phòng, đơn vị. Việc thực hiện đúng thời gian, có chất lượng về chế độ báo cáo là 

một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng năm của các phòng, đơn vị.  

Lãnh đạo Sở được giao phụ trách các lĩnh vực theo phân công có trách 

nhiệm thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo kế hoạch đã đề ra. 

 Trên đây là Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại Hội nghị 

sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công 

tác 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tư 

pháp cấp huyện, các tổ chức bổ trợ tư pháp nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Các tổ chức bổ trợ Tư pháp; 

- Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn; 

- Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT,VP.  

  TL. GIÁM ĐỐC  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Thu Hương 
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