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Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi làm việc với Sở Tư pháp 

 

Ngày 07 tháng  4 năm 2021, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp, tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở: 

Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám 

đốc trưởng phó các phòng, các đơn vị thuộc Sở Tư pháp và toàn thể công chức 

Văn phòng Sở Tư pháp. 

Sau khi nghe Sở Tư pháp báo cáo công tác tư pháp năm 2020, phương hướng, 

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, 

đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

I. Đánh giá chung  

Công tác tư pháp của tỉnh trong năm 2020 có nhiều chuyển biến mạnh 

mẽ, mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội khó khăn nói chung đã 

tác động lớn đến việc triển khai công tác, nhưng toàn ngành Tư pháp đã khẩn 

trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và 

điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác và đạt được những kết quả cao;  

- Công tác xây dựng văn bản, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng văn bản quy phạm 

pháp luật từng bước được nâng cao, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu 

cầu cải cách hành chính; 

- Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp và 

có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt Sở Tư pháp đã thực hiện đúng vai trò tham 

mưu các văn bản quy phạm pháp luật cho tỉnh, đề xuất cho tỉnh tháo gỡ nhiều vụ 

việc phức tạp, phối hợp và hỗ trợ cho các ngành, các địa phương giải quyết nhiều 

vụ việc đảm bảo đúng quy định; 

- Công tác hộ tịch, quốc tịch, bổ trợ tư pháp, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp và 

trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, việc 

áp dụng phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận 

trả kết quả qua bưu chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân; 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới 

cả về nội dung và hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng 

đối tượng góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân 

dân trong tỉnh. 
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II. Một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới  

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ nêu trong Báo cáo. Trước yêu cầu của 

tình hình mới, ngành Tư pháp phải tiếp tục tham mưu hiệu quả hơn nữa cho tỉnh 

trong các lĩnh vực thuộc pham vi quản lý, trong đó cần tập trung làm tốt một số 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

(1) Tiếp tục có giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, 

thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; trong đó đặc biệt chú trọng để 

việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo đúng pháp luật, đồng 

bộ, sát đúng nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  

Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Trong đó, tập 

trung theo sát thực tế ban hành văn bản của các cơ quan, nhất là các văn bản có 

liên quan trực tiếp, rộng rãi đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh; văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không 

phù hợp được dư luận xã hội quan tâm; cập nhật thường xuyên văn bản do HĐND, 

UBND tỉnh mới ban hành vào cơ sở dữ liệu.    

(2) Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, 

trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới được ban hành và pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. 

(3) Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của các ngành Tư pháp, như hộ tịch, quốc tịch, công 

chứng, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đấu giá tài sản, xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (các lĩnh vực này liên quan trực tiếp, 

hằng ngày đến người dân, doanh nghiệp).  

(4) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Tư pháp; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng 

cung cấp các dịch vụ công, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các 

yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tư pháp (công chứng, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định, 

hộ tịch, quốc tịch...); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng dữ 

liệu trên phạm vi cả nước, bảo đảm công khai, minh bạch; kiên quyết phòng chống 

nhũng nhiễu, tiêu cực.  

(5) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc; tập 

trung thực hiện các Kế hoạch, Đề án về vị trí việc làm; tổ chức bộ máy, cán bộ; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng các phong trào thi 

đua trong toàn ngành; thực hiện xây dựng Ngành ngày càng trong sạch, vững 

mạnh. 

III. Về các đề xuất cụ thể của ngành Tư pháp: 

(1) Về công tác biên chế bộ máy 
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Tiếp tục thực hiện triển khai tinh giảm bộ máy, quan tâm chất lượng đội ngũ 

công chức, viên chức. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ công chức; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.   

(2) Về xây dựng các Đề án 

- Về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2026”; Sở Tư pháp xây dựng 

hoàn chỉnh Đề án, trao đổi thống nhất với các ngành liên quan trình UBND tỉnh 

xem xét để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

- Về xây dựng “Cơ sở dữ liệu, phần mềm về quản lý và xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Đồng ý về chủ trương, Sở Tư pháp khảo sát, lập 

hồ sơ, trao đổi thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các 

ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét theo quy định. 

(3) Về kinh phí 

- Về kinh phí để chi trả tiền thù lao hoạt động của Ban biên tập, chi trả nhuận 

bút tin, bài, ảnh đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai (theo 

Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 19/9/2019), Sở Tư pháp lập hồ sơ dự toán gửi 

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt 

từng năm để thực hiện. 

- Về kinh phí lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật cấp cho Sở Tư pháp từ nguồn 

ngân sách của tỉnh hoặc từ nguồn ngân sách trong chương trình mục tiêu quốc gia, 

Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí sớm (trong quý II hàng năm) để Sở Tư pháp 

triển khai, đảm bảo cho việc kiểm chứng, chấm điểm, xét công nhận đạt chuẩn 

hoặc không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

- Về kinh phí tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, Sở Tài chính xem xét 

cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để để tổ chức tập huấn cho hòa giả 

viên cơ sở hằng năm. 

- Về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động họp chuyên môn để tư vấn pháp luật giải 

quyết các vụ việc khó, phức tạp; các vụ việc liên quan đến quản lý xử lý vi phạm 

hành chính theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc các sở, ngành, Sở Tư pháp lập hồ sơ 

dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt từng năm 

để thực hiện. 

(4) Về ký hợp đồng đặt hàng tuyên truyền: việc thực hiện ký hợp đồng đặt 

hàng tuyên truyền với đơn vị sản xuất chương trình theo Quyết định số 4902/QĐ-

UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (điểm b, khoản 3 Điều 5, Quy 

định ban hành kèm theo quyết định), giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát 

lại, nếu chưa phù hợp thì đề nghị UBND tỉnh sửa đổi bổ sung. 

(5) Về cơ sở vật chất 
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- Về đề xuất bố trí kho lưu trữ hồ sơ hồ sơ lý lịch tư pháp tại trụ sở (Khối 6) 

giao Sở Tài chính xem xét, bố trí sớm (trong quý II) cho Sở Tư pháp để lưu trữ hồ 

sơ hồ sơ đảm bảo theo quy định. 

- Về mua máy photocoppy phục vụ cho công tác lý lịch tư pháp; mua sắm 

một số trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Máy tính (10 bộ); 

máy Scan (02 máy); 8 bộ bàn ghế làm việc và 8 tủ tài liệu cho 8 chi nhánh trợ giúp 

pháp lý ở các huyện, thị xã, thành phố: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính rà soát,  thẩm định giải quyết theo quy định. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị biết, thực hiện./. 

  

Nơi nhận:                                                    
- TT. UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, 

Thông tin và TT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP; 

- Ban BT; 

- Cổng thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu VT.TH3,4, NC1.  

                                                                                                    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
  

 

 

 

Bùi Văn Thìn 
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