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BÁO CÁO 
Kết quả công tác tư pháp năm 2019; 

 nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 
 

Thực hiện Công văn số 4301/BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp 
về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công 
tác tư pháp năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau 
(số liệu từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019): 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai 
công tác tư pháp năm 2019; ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 
27/12/2018 về triển khai công tác tư pháp năm 2019 và kế hoạch về từng lĩnh 
vực công tác tư pháp năm 20191. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
231/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 phê duyệt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2019.   

Trên cơ sở Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện 
đồng bộ các nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra. 

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); quản lý nhà nước về pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

1.1. Công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL 
Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và 
cải cách tư pháp; Báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020. 

Trong năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành 07 VBQPPL, UBND tỉnh đã 
ban hành 29 VBQPPL về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 
và UBND tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp cập nhật kịp thời các VBQPPL đã ban hành 
lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 
                                           
1 Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/12/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 
năm 2019; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2019 về thực hiện công tác pháp chế năm 2019; Kế hoạch số 
15/KH-UBND ngày 15/01/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 
23/01/2019 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019... 
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UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục VBQPPL do 
HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần (gồm 67 VBQPPL); Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 về 
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 
UBND tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 20182. Ban hành danh mục 
Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật 
giao và các báo cáo về công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL năm 20193.  

Sở Tư pháp đã thẩm định 52 dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh 
(bằng 57% so với cùng kỳ năm 2018); thực hiện góp ý 245 dự thảo văn bản, 
gồm 157 dự thảo văn bản địa phương, 88 dự thảo văn bản Trung ương (bằng 
104% so với cùng kỳ năm 2018); giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 29/29 VBQPPL 
do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 13/13 VBQPPL do HĐND, 
UBND cấp huyện ban hành, kiến nghị xử lý 07 VBQPPL (05 VBQPPL đề 
nghị rút kinh nghiệm; 02 VBQPPL sai về nội dung đề nghị xử lý); thực hiện rà 
soát các cơ chế chính sách do HĐND, UBND tỉnh ban hành4; thực hiện  10 lượt 
rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo ngành, lĩnh vực phục vụ 
cho công tác kiểm tra và xử lý VBQPPL. Sở Tư pháp đã tổ chức 03 hội nghị, hội 
thảo về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xây dựng VBQPPL cho gần 250 
đại biểu tham dự. 

Cấp huyện, cấp xã: Cấp huyện đã ban hành 11 VBQPPL (gồm 04 Nghị 
quyết của HĐND và 07 Quyết định của UBND), tiến hành kiểm tra theo thẩm 
quyền đối với 26 VBQPPL, kiến nghị xử lý 01 VBQPPL theo quy định. Ban 
hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018; xử lý 
các VBQPPL theo kết quả công bố hệ thống hóa. 

1.2. Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, pháp chế 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thống kê số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ 
người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 20195.   

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 
2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 

                                           
2 Bao gồm: (1). Các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật: Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ: 86 văn 
bản; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 39 văn bản; Danh mục VBQPPL còn hiệu lực: 
457 văn bản; Danh mục VBQPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 
122 văn bản. (2). Tập hệ thống hoá VBQPPL còn hiệu lực: 457 văn bản. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa 
VBQPPL kỳ 2014-2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 bãi bỏ 05 Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 
về việc bãi bỏ 61 VBQPPL của UBND tỉnh (gồm 17 Chỉ thị, 44 Quyết định). 
3 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 47/KL-KTrVB ngày 14/3/2019 của Cục Kiểm tra VBQPPL 
về kiểm tra Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả xử lý VBQPPL không phù hợp 
đã phát hiện trong năm 2018; Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành VBQPPL; 
rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu. 
4 Có 04/68 cơ chế, chính sách đã hết hiệu lực toàn bộ; 12/68 cơ chế, chính sách đã hết hiệu lực một phần; 01/68 
cơ chế, chính sách đang bị ngưng hiệu lực một phần; 41/68 cơ chế, chính sách đang còn hiệu lực thi hành toàn 
bộ, đề nghị tiếp tục thực hiện; 10/68 cơ chế, chính sách còn hiệu lực nhưng đề nghị sửa đổi bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ. 
5 Đến nay, đội ngũ người làm công tác pháp chế tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là 24 người; 
đội ngũ người làm công tác pháp chế ngoài 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là 95 người; tại 05 
doanh nghiệp nhà nước là do UBND tỉnh quản lý là 06 người. 
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55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với 
Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kiến nghị phát sinh trong năm 2019 của doanh 
nghiệp, hợp tác xã; biên soạn và phát hành 5.000 cuốn cẩm nang pháp luật 
doanh nghiệp6. Tổ chức 03 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh 
nghiệp cho trên 250 đại biểu tham dự; thực hiện hoàn thành việc kiểm tra công 
tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà 
nước tại tỉnh Lạng Sơn7. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi 
hành pháp luật 

2.1. Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

a) Công tác PBGDPL: Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 
dân; trình HĐND tỉnh ban hành Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai, thi hành Hiến 
pháp năm 2013.  

Ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công 
nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2003/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2019 về việc thay đổi bổ sung Báo cáo viên pháp luật tỉnh (đến nay Báo 
cáo viên pháp luật tỉnh là 77 đồng chí); Kế hoạch công tác PBGDPL trong năm 
2019 và theo giai đoạn8. Tổ chức thành công cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật 
giỏi” tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
PBGDPL năm 2018; ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019; sơ kết công tác 
PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2019. Tổ 
chức 02 Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cho hơn 160 đại 
biểu tham dự; hoàn thành kiểm tra kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 tại 06 đơn vị9. 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 16 hội nghị tập trung tại cấp huyện tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải, tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở cho hơn 2.976 lượt người tham dự. 
Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 43 lượt chuyên mục 
"Trả lời bạn nghe đài và Trả lời bạn xem truyền hình", gửi đăng 12 tin trên Báo 
Lạng Sơn, cập nhật 158 tin bài và ảnh PBGDPL lên Trang thông tin điện tử của 
                                           
6 Cuốn cẩm nang "Một số quy định về doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp và ưu đãi doanh nghiệp" 
7 03 Sở: Tài Chính, Nội vụ, Khoa học & Công nghệ và 01 doanh nghiệp nhà nước: Công ty CP Chợ Lạng Sơn. 
8 Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 28/01/2019 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2019; Kế hoạch 
thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 
2011-2015” đến năm 2020 năm 2019; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số 
địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2019... 
9 Gồm: huyện Bình Gia và 02 đơn vị cấp xã; huyện Đình Lập và 02 đơn vị cấp xã. 
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Sở. Xây dựng 01 video phóng sự, biên soạn và cấp phát trên 62.000 tài liệu 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở về công tác tư pháp 
dưới dạng tờ gấp, sách, áp-phích10; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư 
pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác PBGDPL11. 

Tổng kinh phí dành cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh là 
3.996.448.000 đồng (trong đó, cấp tỉnh: 1.987.300.000 đồng; cấp huyện: 
978.822.000 đồng; cấp xã: 1.030.326.000 đồng). 

Tại cấp huyện, cấp xã: Trên địa bàn tỉnh hiện có 241 báo cáo viên pháp 
luật cấp huyện; 3.163 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các huyện, thành phố 
trên địa bàn đã tổ chức 15.295 cuộc PBGDPL (triển khai các văn bản pháp luật 
như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Hộ 
tịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo...) cho 
1.178.852 lượt người nghe (bằng 93% so với cùng kỳ năm 2018)12.  

b) Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Ban hành 
Công văn số 386/UBND-NC ngày 03/5/2019 về việc thực hiện xây dựng, quản 
lý, khai thác tủ sách pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc cấp phát các 
sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 
việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với Tủ sách tự 
quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở khác13.  

c) Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ban hành 
Công văn số 280/UBND-KTN ngày 08/4/2019 đôn đốc, hưóng dẫn thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Báo cáo tổng 
kết, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh. Trong năm 2018, có 128/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt tỷ lệ 56,6% (tăng 26% so với năm 
2017)14. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các văn bản hướng dẫn và làm việc với 

                                           
10 Phóng sự “Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. Biên soạn và cấp phát 40.000 tờ gấp pháp 
luật song ngữ Việt - Trung; 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 3.000 
cuốn sổ tay hòa giải ở cơ sở tập 2; 5.000 cuốn cẩm nang pháp luật về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; 
8.000 áp phích tuyên truyền pháp luật về công chứng, chứng thực; 3.000 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xử lý 
vi phạm hành chính, 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật.... 
11 Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2019; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng tỉnh tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật tại các xã biên giới thuộc 02 huyện Tràng Định và Lộc Bình với hơn 300 đại biểu tham dự; Chương trình 
phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
12 Trong đó: Thành phố Lạng Sơn: 465 cuộc cho 54.758 lượt người nghe; Bắc Sơn: 544 cuộc cho 77.746 lượt 
người nghe; Văn Lãng: 525 cuộc cho 39.528 lượt người nghe; Hữu Lũng: 1.699 cuộc cho 116.407 lượt người 
nghe; Lộc Bình: 1.693 cuộc cho 120.235 lượt người nghe; Cao Lộc: 426 cuộc cho 26.041 lượt người nghe… 
13 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 138 xã đặc biệt khó khăn vẫn đang duy trì tủ sách pháp luật thuộc đối tượng áp 
dụng của Quyết định số 14/2019/QĐ (133 xã vừa là xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã thuộc 
huyện nghèo; 02 xã là xã biên giới nhưng không phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện 
nghèo; 03 xã là xã thuộc huyện nghèo nhưng không phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới). 
100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và UBND 226/226 xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng được Tủ sách pháp luật 
hoặc ngăn sách pháp luật trong tủ sách chung đặt tại trụ sở cơ quan, với số lượng từ 100 cuốn sách pháp luật trở lên và 
nhiều loại ấn phẩm khác như: Công báo của Trung ương và của tỉnh, sách hỏi đáp pháp luật, Báo pháp luật, tạp chí... 
14 Cụ thể: có 14/25 xã, phường, thị trấn Loại I đạt chuẩn, chiếm 56%; 69/128 xã, phường, thị trấn Loại II đạt chuẩn, 
chiếm 53,90%; 45/73 xã, thị trấn Loại III đạt chuẩn, chiếm 61,64%. Trong 128 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật có 12/12 xã đăng ký về đích nông thôn mới và 11/21 xã, thị trấn biên giới. 
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các huyện Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Đến ngày 31/10/2019, trên địa 
bàn tỉnh có 14/14 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 đã được công 
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, còn 21 xã, thị trấn biên giới, 
60% các xã, thị trấn còn lại cơ bản đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị thẩm định 
đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

d) Công tác hòa giải tại cơ sở: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Báo cáo tổng kết 05 năm 
thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật 
Hòa giải ở cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định tặng Bằng khen 
cho 09 tập thể, 10 cá nhân. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định tặng 
Giấy khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm 
thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (2014 - 2018). 

Chỉ đạo kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau khi sáp nhập các thôn, khối 
phố trên địa bàn tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã tổ 
chức tập huấn công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên. Trên địa bàn tỉnh hiện 
nay có 2.029 tổ hòa giải với 13.112 hòa giải viên. Theo báo cáo, các tổ hoà giải 
trên địa bàn tỉnh đã giải quyết hoà giải thành 1.675/2.317 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,3%, 
qua đó đã trực tiếp tuyên truyền được nhiều quy định của pháp luật, góp phần làm 
giảm thiểu số lượng đơn thư khiếu kiện gửi đến các cơ quan nhà nước. Tổng kinh 
phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn tỉnh là 911.670.000 đồng.  

2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 
Ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2019 về TDTHPL trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 201915; Văn bản số 516/UBND-NC ngày 14/6/2019 
chỉ đạo thực hiện nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn 
tỉnh; Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật 
(THTHPL) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tổ 
chức thực hiện hoàn thành việc kiểm tra tại 07 đơn vị16. Tổ chức 01 hội nghị bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác TDTHPL và hội thảo điều tra, 
khảo sát đánh giá về tình hình thi hành pháp luật cho gần 100 đại biểu tham dự. 
Tổ chức điều tra, khảo sát công tác TDTHPL năm 2019 theo quy định. 

Cấp huyện đã ban hành Kế hoạch TDTHPL năm 2019, lựa chọn những 
lĩnh vực trọng tâm TDTHPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực trọng 
                                           
15 trong đó, xác định lĩnh vực trọng tâm là TDTHTHPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
16 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra THTHPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao động tại huyện Lộc Bình; UBND Thành Phố; dịch vụ giới thiệu việc làm tại 
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra qua báo cáo đối với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, 
Sở Y tế, 02 Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn và Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập 
khẩu Lạng Sơn. 
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tâm trong năm 2019; tổ chức kiểm tra liên ngành THTHPL trên địa bàn huyện17. 
Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.  

3. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 
3.1. Công tác hành chính tư pháp 
a) Cấp tỉnh:  
- Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp: 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-
CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi 
con nuôi; triển khai, kết nối liên thông hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh với dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp và kết nối liên thông dữ liệu đăng ký 
khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và ban hành văn bản chỉ đạo 
triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ ở cơ sở, chấn chỉnh, nâng cao 
hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; phê duyệt 
cộng tác viên dịch thuật; tổ chức 01 hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết một số 
giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, chứng thực năm 2019 cho trên 80 đại 
biểu tham dự; ban hành các Quyết định thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 
thuộc các lĩnh vực công tác tư pháp18 

Ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng 
và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Luật 
LLTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp 
liên ngành trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Trong năm 2019, tiếp nhận 14 hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 
đã giải quyết 08 hồ sơ, còn lại 06 hồ sơ đang giải quyết. Công tác nuôi con nuôi: 
tiếp nhận 05 hồ sơ, đã giải quyết 01 hồ sơ, 01 hồ sơ đã dừng việc tìm kiếm gia 
đình thay thế, 03 hồ sơ đang chờ kết quả của Bộ Tư pháp để giải quyết. 

Tiếp nhận 8.191 thông tin LLTP; lập 1.476 hồ sơ LLTP (1.157 hồ sơ kho 
chính thức; 319 hồ sơ kho phụ trợ); cung cấp cho Trung tâm LLTP quốc gia: 
1.272 bản LLTP điện tử, 1.383 phiếu LLTP bổ sung; cung cấp cho Trung tâm 

                                           
17 Lĩnh vực an toàn thực phẩm; đăng ký kinh doanh, phòng chống tệ nạn mại dâm, văn hóa thông tin... (Đình 
Lập: kiểm tra 77 cơ sở sản xuất, kinh doanh); lĩnh vực bảo hiểm y tế, báo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm (Hữu Lũng kiểm tra tại 04 đơn vị; Bình Gia kiểm tra tại 04 đơn vị); 
THTHPL về Luật Hòa giải (Văn Quan kiểm tra tại 03 đơn vị) 
18 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 quy định thực hiện liên thông 
các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí; ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 84 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định về 
việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 
pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định phê duyệt 190 quy trình nội bộ trong giải 
quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định công bố danh mục 34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 
phạm vi quản lý của Sở Tư pháp đưa ra thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một 
cửa cấp tỉnh và cấp huyện; công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư. lĩnh vực trọng 
tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 
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LLTP quốc gia, Sở Tư pháp tỉnh khác 285 thông tin LLTP không thuộc thẩm 
quyền. Thụ lý 1.796 hồ sơ cấp phiếu LLTP, bằng 107% so với cùng kỳ năm 
2018, cấp 1.784 phiếu LLTP (trong đó: 1.699 Phiếu trả sớm và đúng hạn, chiếm 
tỷ lệ 95,2%; 85 Phiếu trả quá hạn, chiếm tỷ lệ 4,8%19), 40 hồ sơ đang giải quyết.  

- Công tác bồi thường Nhà nước: Tiếp tục thực hiện Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành 
Công văn số 1224/UBND-NC ngày 07/12/2018 về việc triển khai các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong năm 
2019, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường, giải quyết 
yêu cầu bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả. 

- Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 
102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; 
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 
công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trong năm 2019. Văn phòng đăng ký đất đai 
- Sở Tài nguyên và Môi trường và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở 
cấp huyện đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 8.351/8.351 phiếu đăng ký 
biện pháp bảo đảm, bằng 100,4% so với năm 2018 (trong đó: đăng ký biện pháp 
bảo đảm 4.775/4.775 phiếu; đăng ký thay đổi 18/18 phiếu; xóa đăng ký 
3.557/3.3557 phiếu; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 
01/01 phiếu); cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm: 02 phiếu. 

b) 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 Đề án liên thông TTHC 
đăng  ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi; tiếp tục thực hiện Đề án hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; công tác chứng thực được thực hiện theo quy định của pháp luật; triển khai 
thực hiện Quy định thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.  

- Kết quả công tác hộ tịch: Cấp huyện đã thực hiện đăng ký kết hôn có 
yếu tố nước ngoài: 26 cặp20; đăng ký khai sinh: 11 trường hợp21; đăng ký khai 
tử: 02 trường hợp là người nước ngoài22.  

Cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho 12.270 trường hợp; đăng ký khai 
tử cho 4.926 trường hợp; đăng ký kết hôn 4.520 cặp23; đăng ký nuôi con nuôi 
trong nước: 55 trường hợp. 

                                           
19 Nguyên nhân trả Phiếu LLTP quá hạn là do đợi kết quả phối hợp xác minh của cơ quan Công an, Toà án quân 
sự Trung ương hoặc trường hợp cần phải xác minh xóa án tích theo quy định của pháp luật, cần phải thực hiện 
xác minh tại nhiều cơ quan khác như: UBND xã, phường, thị trấn; Cục THADS, Chi cục THA, Toà án nhân dân 
các cấp; Tòa án quân sự… 
20 Là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước kết hôn với người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc (01 
cặp); Đài Loan (10 cặp); Hàn Quốc (12 cặp); quốc gia khác (03 cặp) 
21 Là con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam, trong đó: Nữ: 06 trường hợp; 
Nam: 05 trường hợp. 
22 Thành phố: 01 trường hợp; Cao Lộc: 01 trường hợp. 
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- Kết quả công tác chứng thực: Cấp huyện thực hiện chứng thực 44.284 
bản sao; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 1.097 việc; chứng thực chữ 
ký người dịch: 1.750 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch: 23 việc. Cấp xã thực 
hiện chứng thực 578.239 bản sao, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 
65.726 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch: 10.464 việc. 

3.2. Công tác bổ trợ tư pháp 
a) Công chứng: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công 

chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện cập nhật thông tin hợp đồng, giao 
dịch đã công chứng và dữ liệu ngăn chặn vào cơ sở dữ liệu công chứng; chỉ đạo 
chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng tại các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh; làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tổ 
chức khảo sát, nắm tình hình về công tác công chứng tại các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp nhận và giải quyết 07/07 hồ sơ 
công chứng24. 

Theo báo cáo của 04 tổ chức hành nghề công chứng25 đã tiếp nhận và giải 
quyết: công chứng 11.012 việc, tổng số phí công chứng thu đạt 5.290.224.935 
đồng (bằng 135,4% so với cùng kỳ năm 2018 về số tiền). Chứng thực: 1.079 
việc, tổng số phí chứng thực thu đạt 86.933.093 đồng (bằng 64% so với cùng kỳ 
năm 2018 về số tiền). 

b) Luật sư: Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật 
sư; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/8/2009 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Chỉ đạo, hướng dẫn 
Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Quyết định phê 
chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019-
2024. Tiếp nhận và giải quyết 09/11 hồ sơ26; trình Bộ Tư pháp ban hành Quyết 
định thu hồi 01 chứng chỉ hành nghề Luật sư27. Theo báo cáo của 09 tổ chức 

                                                                                                                                    
23 Cấp xã: thực hiện đăng ký khai sinh  cho 12.270 trường hợp (đúng hạn: 10.631 trường hợp; quá hạn: 1.639 
trường hợp); đăng ký khai tử cho 4.926 trường hợp hợp (trong đó nữ: 1.755 trường hợp; nam: 3.171 trường hợp) 
đăng ký kết hôn: 4.520 cặp (trong đó: kết hôn lần đầu là 3.997 cặp) 
24 Trong đó: 03 hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng; 01 hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 
công chứng; 01 hồ sơ xóa tên Công chứng viên khỏi Danh sách đăng ký hành nghề công chứng và thu hồi Thẻ 
công chứng viên; 02 hồ sơ thành lập văn phòng công chứng 
25 Trên địa bàn tỉnh hiện có: 01 Phòng Công chứng số 1 và 05 Văn phòng công chứng (Văn phòng CC Hoàng 
Thị Thúy Dung, Văn phòng CC Đông Bắc, Văn phòng CC Nông Thu Huyền; VPCC Nguyễn Thị Loan; VPCC 
Nguyễn Văn Sìu) 
26 Trong đó: 09 hồ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; 02 hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng luật sư), còn 
02 hồ sơ (cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) đang đợi kết quả của Bộ Tư pháp 
27 Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 09 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp; 
số luật sư là thành viên của Đoàn luật sư địa phương là 36 luật sư (35 luật sư đang hành nghề tại các tổ chức 
hành nghề, 01 luật sư miễn hành nghề do tuổi cao). 



 9

hành nghề luật sư, trong năm 2019 đã thực hiện 276 vụ việc, doanh thu đạt 
384.688.600 đồng, (bằng 198% so với cùng kỳ năm 2018 về số tiền). 

c) Giám định tư pháp28: Trong năm 2019, các tổ chức giám định tư pháp 
công lập trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giám định tổng số 1.433 vụ việc (bằng 
138,3% so với cùng kỳ năm 2018). 

d) Đấu giá tài sản: Ban hành Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đấu 
giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 
các văn bản hướng dẫn, triển khai về công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh29; 
làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra, nắm tình hình về 
công tác đấu giá tài sản tại các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp nhận và giải quyết 01/01 hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký 
hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.  

Theo báo cáo, các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực 
hiện đã thực hiện 63 cuộc đấu giá30. Kết quả: 61 cuộc đấu giá thành. Tổng trị giá 
tài sản đấu giá thành tính theo giá khởi điểm: 571.021.253.346 đồng; tổng trị giá 
tài sản bán được: 575.824.921.922 đồng; thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 
theo quy định: 763.929.689 đồng (bằng 88,7% so với cùng kỳ năm 2018 về số 
tiền thù lao thu được). 

đ) Trợ giúp pháp lý (TGPL): Đề xuất Bộ Tư pháp dự toán kinh phí thực 
hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 
số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-
2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.  

Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL đã ban hành Kế hoạch hoạt động 
Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL; Quy chế hoạt động về TGPL trong hoạt 
động tố tụng năm 2019; ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết 
quả thực hiện công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2019 tại 
03 đơn vị31. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai, Báo cáo công tác 
về công tác TGPL trong năm 201932; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, 
quản lý việc cập nhật dữ liệu tại phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt 
động TGPL.  
                                           
28 Theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2018, trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn có 04 tổ chức giám định, 17 giám định viên tư pháp và 118 người giám định tư pháp theo vụ việc. 
29 văn bản chấn chỉnh tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ban hành văn bản phối 
hợp rà soát, lập danh sách doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi 
theo quy định Luật đấu giá tài sản. 
30 Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, cụ thể: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - 
Sở Tư pháp đã thực hiện 33 cuộc đấu giá. Kết quả: 33 cuộc đấu giá thành. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu 
giá: 543.270.331.022 đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá: 547.990.940.922 đồng. Thù lao dịch vụ đấu giá thu 
được: 471.539.953 đồng; số tiền nộp ngân sách là 47.153.995 đồng. Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc đã 
thực hiện 30 cuộc đấu giá. Kết quả: 28 cuộc đấu giá thành. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 
27.750.922.324 đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá: 27.833.981.000 đồng ; thù lao dịch vụ đấu giá thu được: 
292.389.736 đồng ; số tiền nộp ngân sách là 29.238.973 đồng. 
31 Gồm: Công an huyện Hữu Lũng; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập; Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng. 
32 Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL năm 2019; Kế hoạch về việc đánh giá chất lượng vụ việc 
TGPL năm 2019; Báo cáo sơ kết thực  hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ; Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Trung tâm TGPL nhà nước và Đoàn Luật sư tỉnh 
Lạng Sơn về hoạt động TGPL của Luật sư. 
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Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện thụ lý 404 vụ việc, trong đó: tham 
gia tố tụng: 375 vụ việc; tư vấn pháp luật: 28 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 01 
vụ việc. Tổng số vụ việc TGPL hoàn thành (kết thúc) là: 346 vụ việc, trong đó: 
tham gia tố tụng: 317 vụ việc, tư vấn pháp luật: 28 vụ việc, đại diện ngoài tố 
tụng: 01 vụ việc (cụ thể: Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành 209 vụ việc, Luật sư 
thực hiện TGPL hoàn thành 137 vụ việc). 

Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật: 27 việc. Truyền thông 
về TGPL tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn: 33 cuộc, tổng số người tham dự: 
1.039 lượt người tham dự. Xác minh yêu cầu TGPL do cơ quan tiến hành tố 
tụng chuyển đến: 299 trường hợp. 

e) Trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề thanh lý tài sản; Tư 
vấn pháp luật: Công bố danh sách Quản tài viên và Doanh nghiệp đã đăng ký 
hành nghề quản lý, thành lý tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gồm 02 người). 
Sở Tư pháp đã thực hiện giải quyết 01 hồ sơ thành lập Trung tâm tư vấn pháp 
luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản 
lý xử lý vi phạm hành chính 

4.1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  
Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 13/12/2018 

ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2019; đôn đốc, theo 
dõi việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm 2018. Đến cuối 
năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2019: 

Hoàn thành và ban hành Kết luận đối với 03 cuộc thanh tra tại 03 đơn 
vị33. Thực hiện 02 cuộc thanh tra công tác hộ tịch; chứng thực34. 

Ban hành Kết luận kiểm tra đối với 03 cuộc kiểm tra tại 06 đơn vị theo kế 
hoạch năm 2018. Hoàn thành và ban hành Kết luận đối với 02 cuộc kiểm tra 
việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 201835; thực hiện kiểm tra đột xuất 01 
cuộc36; hoàn thành 02 cuộc kiểm tra với 09 đơn vị theo kế hoạch năm 201937; 

                                           
33 thanh tra tổ chức và hoạt động của Công ty Luật TNHH Phúc Trường An-Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Chi nhánh 
Văn phòng Luật sư Vượng Ngọc và cộng Sự; Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, qua đó, ban hành Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc;  
34 01 cuộc tại 04 đơn vị Phòng Tư pháp huyện Đình Lập và UBND Thị trấn Đình Lập; UBND xã Châu Sơn, 
huyện Đình Lập. 01 cuộc tại Phòng Tư pháp và 02 đơn vị cấp xã huyện Lộc Bình. 
35 Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 88/KL-STP ngày 16/7/2018 của Sở Tư pháp tại Trung tâm đấu 
giá tài sản; Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 243/KL-STP ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở về thanh tra công 
tác Hộ tịch; Chứng thực tại phòng Tư pháp thành phố Lạng Sơn và UBND 08 phường, xã trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn. 
36 Kết luận số 06/KL-STP ngày 05/01/2019 kết luận kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kết luận số 37/KL-STP ngày 28/01/2019 kết luận kiểm tra việc giải 
quyết các TTHC trong lĩnh vực hành chính tư pháp: cấp phiếu lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài; quốc tịch tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Kết luận số 45/KL-STP ngày 31/01/2019 kết luận kiểm tra hoạt 
động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp; Kết luận số 09/KL-STP ngày 07/01/2019 về 
việc kiểm tra đột xuất tổ chức và hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc 
37 Thực hiện kiểm tra công tác tư pháp tại 04 Phòng Tư pháp và 04 UBND xã gồm: Phòng Tư pháp huyện Văn 
Quan và UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan; Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng và UBND xã Thượng Cường, 
huyện Chi Lăng; Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn và UBND xã, huyện Bắc Sơn; Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc 
và UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc theo Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 11/4/2019, ban hành Kết luận số 
185/KL-STP ngày 24/6/2019; Kiểm tra việc thực hiện giải quyết TTHC về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
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Đang thực hiện 01 cuộc kiểm tra công tác giám định tư pháp tại Trung tâm kiểm 
định chất lượng xây dựng công trình, Sở Xây dựng và 01 cuộc kiểm tra tổ chức 
và hoạt động tại 04 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

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. Trong kỳ báo cáo, Sở 
nhận được 13 đơn (gồm: 01 đơn tố cáo, 01 đơn yêu cầu thi hành án; 04 đơn kiến 
nghị, 05 đơn khiếu nại; 02 đơn khác). Qua xem xét, xử lý, phân loại, Sở đã giải 
quyết 04/13 đơn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở38; ban hành văn bản giải 
thích đối với 01 đơn; 08 đơn được gửi nhiều nơi và không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Giám đốc Sở, tỷ lệ giải quyết đơn đạt 100%. 

Theo báo cáo, các huyện đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện39. Qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh các sai sót 
trong các lĩnh vực được kiểm tra.  

4.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Báo cáo công tác thi hành pháp 
luật về XLVPHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh; văn bản rà soát, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC; Báo cáo công tác quản lý 
XLVPHC trên địa bàn tỉnh và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp; Chỉ 
đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Kết luận kiểm tra 
công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Thông báo số 2674/TB-ĐKT ngày 
17/7/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên 
ngành và tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực 
đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  tại 03 đơn vị40. 

Giao Sở Tư pháp tham gia ý kiến đối với 17 hồ sơ xử phạt vi phạm hành 
chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (bằng 93% so với cùng kỳ 
năm 2018). Tổ chức 03 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật 
XLVPHC tại huyện Hữu Lũng, Văn Lãng, Bắc Sơn cho hơn 220 đại biểu. 

UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về 
thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn năm 2019. Thực hiện quản lý nhà nước 
về công tác XLVPHC theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức 
bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC; tăng cường công tác phối hợp theo ngành, lĩnh 
vực phụ trách để kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ trong công tác XLVPHC của 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

  

                                                                                                                                    
tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, theo Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 05/8/2018; ban hành Kết luận số 287/KL-
STP ngày 24/9/2019. 
38 Sở Tư pháp đã xác minh 01 đơn tố cáo (không có họ tên, địa chỉ người viết đơn), qua xác minh nội dung đơn 
không đủ điều kiện để thụ lý đơn tố cáo theo quy định; trả lời 02 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Giám đốc Sở; hướng dẫn chuyển 01 đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
39 Như: Bình Gia đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 03 cuộc tại 03 đơn vị xã; Tràng Định thực hiện thanh tra, kiểm 
tra 03 cuộc tại 03 đơn vị xã; Lộc Bình  thực hiện thanh tra, kiểm tra 03 cuộc tại 03 đơn vị xã; Cao Lộc thực hiện 
thanh tra, kiểm tra 05 cuộc tại 05 đơn vị xã; Văn Lãng thực hiện thanh tra, kiểm tra 03 cuộc tại 03 đơn vị xã… 
40 Như UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.... 
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5. Công tác tổ chức cán bộ ngành Tư pháp, hợp tác quốc tế 
5.1. Công tác tổ chức cán bộ ngành Tư pháp 
Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức 

cán bộ41; xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp; thẩm định 
bản mô tả vị trí việc làm của Sở Tư pháp; thực hiện rà soát, điều chỉnh nhu cầu 
tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở. 

UBND tỉnh cử 01 trường hợp đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II, 03 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia lớp bồi 
dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở; 01 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia khóa bồi 
dưỡng cán bộ cấp Sở ngắn hạn tại New Zealand. Giám đốc Sở Tư pháp đã ban 
hành Quyết định giao số lượng người làm việc năm 2019 đối với các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; ban hành các Quyết định về công tác tổ chức cán 
bộ trong năm 201942; cử 22 công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng 
về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp.  

Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên mở 02 
lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hộ tịch cho 208 học viên, đến nay, 100% cán bộ 
hộ tịch cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận 
theo quy định của Luật Hộ tịch43. 

Số lượng cán bộ của ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong năm giảm so với 
năm 2018: Sở Tư pháp có mặt đến nay là 67 người (giảm 01 người so với năm 
2018); Phòng Tư pháp 11/11 huyện, thành phố có mặt là: 40/45 biên chế; công 
chức Tư pháp - Hộ tịch tại 226/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh hiện có 414 
công chức (giảm 11 người so với năm 2018)44. 

5.2. Công tác hợp tác quốc tế 
Chỉ đạo Sở Tư pháp Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 24/6/2019 triển khai 

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. Trên cơ sở 

                                           
41 Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí việc làm năm 2019; Kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các 
lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ năm 2019; Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2020; 
Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo phòng, đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; 
trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Sở nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. 
42 Quyết định biệt phái đối với 02 viên chức; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với 03 viên chức; Quyết định 
điều động đối với 01 công chức;  Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với 01 công chức; Quyết định 
bổ nhiệm lại chức vụ 02 Phó Chánh Văn phòng Sở; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo phòng, đơn vị đối 
với 02 trường hợp; Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở đối với 01 trường hợp; Quyết định 
giao phụ trách Phòng đối với 01 trường hợp. 
43 Năm 2018 đã bồi dưỡng cho 236 người, năm 2019 bồi dưỡng 208 người 
44 - Sở Tư pháp: Biên chế có mặt đến nay là 67 người, trong đó, 27/31 biên chế  và 04 Hợp đồng lao động theo 
Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 33 người làm việc tại 03 đơn vị sự nghiệp, 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP; 02 hợp đồng lao động. Về trình độ: 49/60 công chức, viên chức lãnh đạo, chuyên môn của Sở 
có trình độ Đại học luật; 06/60 thạc sỹ luật, 01/60 thạc sỹ chuyên ngành khác; 04/60 công chức, viên chức có 
trình độ chuyên ngành khác (đại học chuyên ngành kế toán), 08 trường hợp có trình độ cao cấp lý luận chính trị.  
- Phòng Tư pháp 11/11 huyện, thành phố có mặt là: 40/45 biên chế. Về trình độ: 01 thạc sỹ (01 thạc sỹ luật); 34 
người có trình độ luật (33 đại học luật, 02 trung cấp luật); 07 người có trình độ khác (01 thạc sỹ, 05 đại học, 01 
trung cấp khác).  
- Toàn tỉnh có hiện có 414 công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 226/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh, trong đó có: 01 
người có trình độ thạc sỹ Luật (chiếm 0,24%); 193 người có trình độ đại học Luật (chiếm 46,6%); 216 người có 
trình độ trung cấp Luật (chiếm 52,2%); 04 người có trình độ khác (chiếm 0,96%). 
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Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các nội dung 
của Thỏa thuận theo Kế hoạch45. Năm 2019, tại Lạng Sơn thực hiện gặp gỡ 
Đoàn Trung Quốc theo cơ chế gặp gỡ luân phiên định kỳ.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 
Bám sát Chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Bộ Tư pháp, trong năm 2019 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 
động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mặt công tác tư pháp với nhiều phương 
pháp, có đổi mới, tạo được sự chuyển biến tích cực, đóng góp cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Ngành. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Kế 
hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định phê duyệt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019. 
Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 đã đạt hoặc 
có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó có một số thành tích nổi bật 
hơn so với năm 2018 như:  

Thực hiện góp ý, thẩm định đúng thời hạn và không ngừng chú trọng 
nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản do các sở, ngành gửi; số 
lượng văn bản được góp ý, thẩm định tăng so với năm 2018. Hoàn thành Kế 
hoạch thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 và sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ VBQPPL theo kết quả hệ thống hóa.  

Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Luật Hộ tịch năm 
2014 và các văn bản luật mới được ban hành; quản lý việc sử dụng có hiệu quả 
cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; thực hiện hoàn thành việc cấp chứng chỉ 
hộ tịch cho 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, xã. Công tác hành 
chính tư pháp đáp ứng được yêu cầu của công dân, trong đó công tác cấp phiếu 
LLTP có chuyển biến tích cực do việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 
trong phối hợp tra cứu xác minh (tỷ lệ trả đúng hạn năm 2019 là 95,2%). 

Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy 
định; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 
30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Luật sư 
tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Hoạt động công chứng tại các 
tổ chức hành nghề công chứng tăng về số việc và số tiền so với năm 2018 (bằng 
135,4% so với cùng kỳ năm 2018 về số tiền).  

Công tác PBGDPL được tăng cường; tổ chức thành công cuộc thi “Báo 
cáo viên pháp luật giỏi” của tỉnh năm 2019; các hình thức tuyên truyền, hội nghị 

                                           
45 Biên soạn, phát hành và cấp phát miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới 40.000 cuốn sách bỏ túi song ngữ 
Việt - Trung về các quy định của pháp luật Việt Nam; phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
cho thành viên các Tổ thông tin tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn biên giới; cung cấp, niêm yết thông tin 
về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 3 Hiệp định tương trợ tư pháp các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ký ngày 19/10/1998 vào Bảng 
thông tin, Tờ thông tin; Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam 
giữ và UBND các xã, thị trấn biên giới. 
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tuyên truyền tiếp tục theo hướng mạnh về cơ sở; biên soạn, phát hành 62.000 tài 
liệu PBGDPL. Chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác hoà giải ở cơ sở; thực hiện việc hướng dẫn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật theo quy định tại 12/12 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 
2019 và các xã biên giới. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch từ tỉnh đến cơ 
sở, chú trọng thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn, kết hợp với thanh tra 
hành chính, thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng; kiểm tra các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tại cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức 
(pháp chế, giám định, dịch bảo đảm, luật sư, công chứng, đấu giá…). Thực hiện 
04 cuộc kiểm tra liên ngành tại 13 đơn vị; thực hiện 05 cuộc thanh tra, 08 cuộc 
kiểm tra công tác tư pháp tại 38 đơn vị. Tỷ lệ xử lý đơn thư đạt 100%. Hoàn 
thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. 

Đưa 148 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ra tiếp nhận 
và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tham mưu cho Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 84 TTHC thực hiện 
cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở 
Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định phê duyệt 
190 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, tổ chức triển 
khai 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. 

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

còn có những hạn chế nhất định như: Chất lượng thẩm định một số dự thảo văn 
bản đôi khi chưa cao, chưa bao quát được hết các vấn đề phát sinh trong thực 
tiễn của địa phương; VBQPPL do cấp huyện, cấp xã ban hành còn có sai sót. 
Chưa khắc phục được triệt để tình trạng chậm trả kết quả trong giải quyết TTHC 
cấp phiếu LLTP do còn một số nguyên nhân khách quan liên quan đến sự phối 
hợp trả kết quả của các cơ quan hữu quan có liên quan. Kết quả xây dựng Tổ 
hòa giải điển hình tiên tiến chưa rõ nét; tỷ lệ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 
một số huyện còn thấp. Công tác đấu giá tài sản chưa đạt hiệu quả cao. Việc kiểm 
tra của cấp huyện đối với các lĩnh vực công tác tư pháp ở cấp xã còn chưa 
thường xuyên, kịp thời, số lượng xã được kiểm tra còn ít. Đội ngũ cán bộ tư 
pháp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn thiếu.  

Phần II 
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2020 kịp thời 

theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các lĩnh 
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vực công tác tư pháp có liên quan. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, 
kiểm tra các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

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; tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại 
hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 
toàn quốc lần thứ X; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư 
pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngày Tư pháp lần thứ V; kịp thời biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 
 2. Công tác chuyên môn 

2.1. Công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL; quản lý nhà nước về 
pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt Luật 
Ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

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. 
Tự kiểm tra VBQPPL đạt 95% trở lên; kiểm tra theo thẩm quyền các VBQPPL 
do HĐND và UBND cấp huyện ban hành đạt 95% trở lên, phát hiện và kiến 
nghị cơ quan đã ban hành văn bản tự kiểm tra và xử lý các văn bản có dấu hiệu 
trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Cập nhập đầy đủ VBQPPL của tỉnh 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.  

Thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, quản lý nhà 
nước về pháp chế; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 
ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
tổ chức hội nghị về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch. 

2.2. Công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; hoà giải ở cơ sở; 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân từ nay đến năm 2020. Kịp thời ban hành và chỉ đạo triển khai thực 
hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL đã ban hành. Tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác PBGDPL. Tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng 
cường xã hội hóa đối với công tác PBGDPL. Kịp thời triển khai, phổ biến các 
Luật mới được ban hành.  

Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL 
theo giai đoạn. Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam” năm 2020 nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả 
theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL.   
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Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên 
trang, chuyên mục trên báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;... biên 
soạn các loại tài liệu pháp luật như: Đề cương, tờ gấp pháp luật; trang bị bổ sung 
các đầu sách pháp luật mới ban hành, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng 
cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; 
kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn 
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. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án kiện 
toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2025 theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành. Tăng cường tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải; biên soạn, phát hành tài liệu về 
hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở.  

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới (chỉ 
tiêu số 18.5 của tiêu chí số 18), phấn đấu 100% xã thuộc diện xây dựng nông 
thôn mới năm 2020 và các xã biên giới đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật; phấn 
đấu các xã, thị trấn còn lại được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ 60% 
trở lên. 

Tiếp tục thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban hành 
và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2020, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong Nghị quyết của 
Chính phủ, lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các lĩnh vực thu hút nhiều sự 
quan tâm của dư luận và các lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

2.3. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp  
a) Công tác hành chính tư pháp 
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực 

hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập huấn chuyên sâu 
về nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, 
cấp xã. Tiếp tục tổ chức thực hiện ứng dụng đồng bộ, thống nhất Đề án Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp 
và Kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành 
động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-
2024. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Đề án liên thông đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch của UBND tỉnh.    

Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch và 
Quy chế sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 
số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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Nuôi con nuôi. Giải quyết kịp thời các việc về quốc tịch, đăng ký nuôi con nuôi 
thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

 Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đăng ký cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tích hợp với dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả 
thông qua bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức triển khai và thực hiện 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp (sau khi được ban hành). 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường; công tác đăng ký 
biện pháp bảo đảm theo quy định. 

b) Công tác bổ trợ tư pháp 
Tiếp tục thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên 

quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng 2014. Ban hành Quy định 
tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành  lập  Văn  phòng Công  chứng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của 
UBND tỉnh). Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế cập nhật, quản lý, 
sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng. 

Tổ chức thực hiện tốt văn bản của Trung ương thay thế Chỉ thị số 33-
CT/TW; Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển 
nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tăng cường và nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh, 
kết  hợp với việc thực hiện tốt cơ chế tự quản của Đoàn luật sư.  

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 
hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 
Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.  

Tiếp tục thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; Chiến lược phát triển TGPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2013-2022; Đề án đổi mới công tác TGPL năm 2015-2025 trên địa bàn tỉnh và 
tổ chức sơ kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Tăng cường quản lý nhà nước với các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý 
xử lý vi phạm hành chính  

Xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 
theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, trọng tâm là về các lĩnh vực luật sư, 
công chứng, hộ tịch, chứng thực, đấu giá tài sản; chú trọng kiểm tra công tác tư 
pháp tại cấp huyện, cấp xã… 
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Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết hết các đơn 
thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu 
quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các 
Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Ban hành và tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch quản lý thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi 
phạm hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; tăng cường hướng 
dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 
cho các cơ quan, đơn vị. 

2.5. Công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, hợp tác quốc tế 
Tiếp tục Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư 

pháp, hướng dẫn kiện toàn Phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 
theo Thông tư thay thế Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-
BTP-BNV; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 11/11/2017 của UBND tỉnh về 
việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư 
pháp đến năm 2020, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ công chức Tư pháp - 
Hộ tịch cấp xã.  

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư 
pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CT-
BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện phong trào 
thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi 
đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025". 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác về Hành chính tư pháp 
giữa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả, khu 
tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; tiếp tục đề xuất Bộ Tư pháp hỗ 
trợ việc kết nghĩa công chứng với 01 địa phương của Cộng hoà Pháp.  

 

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

(Gửi kèm là 05 biểu về tổ chức cán bộ ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn). 
 

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 UBND tỉnh, NC, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC( HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Nguyễn Long Hải 
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