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BÁO CÁO 

Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 
 

 

Thực hiện Công văn số 500/STP-VP ngày 27/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh 

Kon Tum về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai báo cáo, cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Triển khai các văn bản của cấp trên: Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở các Văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

huyện kịp thời triển khai đầy đủ toàn diện các mặt công tác gồm: Xây dựng pháp 

luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công 

tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý xử lý vi 

phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi 

con nuôi, bồi thường nhà nước; công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, trên cơ sở từng lĩnh vực cụ thể Ủy ban 

nhân dân huyện đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện 

công tác tư pháp trên địa bàn. 

- Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã triển khai, thực hiện đúng 

quy định của Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn.  

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

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

quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật: 

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện và cấp xã ngày càng được quan tâm đúng mức về 

trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản 

tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự 
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thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, 

hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và 

tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn 

bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tham gia ý kiến vào 

01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị(1); 

Phòng Tư pháp đã thẩm định 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành(2).  

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/01/2020 về triển khai công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức rà soát, 

xác định pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành theo đúng quy định của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp 

huyện là 04 văn bản(3) (có hiệu lực 04 văn bản); tổng số rà soát văn bản cấp xã là 

04 văn bản quy phạm pháp luật. 

- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho 

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai chưa được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cũng như 

bố trí kinh phí và nhân lực cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/3/2019 về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 

24/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

                     
1 Tham gia ý kiến đối với các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
2 Báo cáo số 01/BC-PTP, ngày 31/01/2020 về thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về ban 

hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai; Báo cáo số 10/BC-PTP 

ngày 22/4/2020 về thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.  
3 Gồm: Nghị quyết số Số 01/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 về việc xác nhận điểm phân loại đơn vị hành chính 

huyện Ia H’Drai (có hiệu lực ngày 04/5/2020); Nghị quyết số Số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/4/2020 về việc giao 

Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (có hiệu lực ngày 04/5/2020); Nghị quyết Số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 

huyện Ia H’Drai (lần 2) (có hiệu lực ngày 04/5/2020); Quyết định Số 01/2020/QĐ-UBND Ngày 13/02/2020 Quy 

chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai (có hiệu lực ngày 20/02/2020). 
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năm 2020 nhằm chỉ đạo các phòng, ban ngành thuộc huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; 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 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đồng thời, tuyên 

truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các doanh nghiệp và nhân 

dân trên địa bàn huyện biết về đối tượng, phạm vi, quyền và nghĩa vụ của các cá 

nhân, tổ chức trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý để thực hiện việc trợ 

giúp pháp lý đúng quy định của pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân các xã đã niêm yết công khai đối tượng được trợ giúp pháp 

lý miễn phí và thường xuyên hướng dẫn, trợ giúp các thôn có biện pháp tiếp cận 

đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Qua đó, giúp đối tượng hiểu thêm các quy 

định pháp luật của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đối tượng góp 

phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Để triển khai kịp thời, hiệu quả 

và đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã triển khai các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020(4).  

Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ 

biến cho cán bộ, công chức và người lao động với 15 đợt/1.430 lượt người tham 

gia, cấp phát 2.650 tài liệu tìm hiểu về pháp luật,  tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

(gồm tờ gấp, sổ tay...); 3.202 tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân 

dân trên địa bàn.  

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù: Việc triển 

khai tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù được 

quy định trong Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

                     
4 Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/02/2020 về triển khai Đề 

án tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 58/KH-UBND 

ngày 03/4/2020  về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 

nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai; Công văn 221/UBND-TH ngày 28/02/2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về 

các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 158/UBND-TH về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp 

luật Quý I năm 2020; Công văn số 533/UBND-TH ngày 17/4/2020 về việc triển khai một số nội dung phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Công văn số 165/UBND-

TH ngày 18/02/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021"; Công văn 677/UBND-TH ngày 15/5/2020 về việc báo cáo 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2020; Kế 

hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom về về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân xã Ia Đal về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 
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pháp luật năm 2020. Trong kế hoạch, đối tượng trọng tâm là người vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, 

người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. Giao cơ quan chủ trì là các phòng, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan (trong lĩnh vực, địa bàn quản lý); các cơ 

quan phối hợp thực hiện gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên. 

- Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học: Ủy ban nhân dân 

huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; chú 

trọng đổi mới hình thức, nội dung giảng dạy và cập nhật kiến thức phù hợp. Trong 

6 tháng đầu năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức tuyên truyền trong nhà trường đạt tỷ lệ 100% học sinh người dân 

tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn được tuyên truyền giáo dục pháp luật. 

- Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Kế hoạch số 1424/KH-UBND 

ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 

64/KH-UBND ngày 17/6/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-

TTg, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong xây dựng, khai 

thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này. Hiện nay, trên địa bàn 

huyện có 03/03 xã có Tủ sách pháp luật và việc thực hiện quản lý và khai thác Tủ 

sách giao cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch quản lý khai thác, hiện tủ sách có hơn 

100 đầu sách các loại như: Sách tìm hiểu pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách 

hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, công báo, báo pháp luật, tập văn bản quy phạm 

pháp luật từ năm 2008 - 2019, các ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, tập 

văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ năm 2010 - 2019, sách 

phục vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, các luật và bộ luật....Hàng năm Tủ 

sách pháp luật đều được bổ sung từ 20 đến 40 cuốn/tủ/thư viện.  

- Công tác củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ 

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

luật: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thường xuyên 

củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện để kịp 

thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

Ia H’Drai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước nâng cao kiến thức 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở địa phương, góp phần hạn chế vi phạm pháp 

luật. Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện chủ yếu 
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là cán bộ chủ chốt các ngành từ huyện đến cơ sở. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện gồm 25 người; báo cáo viên pháp luật huyện gồm 17 người; 

tuyên truyền viên pháp luật gồm 37 người/03 xã. Hoạt động của đội ngũ này phần 

lớn mang tính kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền cơ bản đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ, thông tin báo cáo định kỳ và 

chuyên đề theo yêu cầu đảm bảo đúng quy định. 

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở:  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên 

địa bàn huyện Ia H’Drai; Công văn số 348/UBND-TH ngày 22/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2020” năm 2020. Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục tăng cường công tác tổ chức, hoạt 

động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, công tác hòa giải ở cơ sở được kiện toàn, chất 

lượng và số lượng hòa giải viên có trình độ ngày càng được tăng lên.  

- Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa 

giải, đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ 

sở. Hiện nay, toàn huyện có 21 Tổ hòa giải với 117 Hòa giải viên (trong đó: 93 

nam, 22 nữ, 78 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số). Trong 6 tháng đầu năm 

2020, có 02 vụ việc cần hòa giải và thực hiện hòa giải theo quy định.  

2.3. Kết quả thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật:  

Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Căn cứ Thông tư số 

07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, 

hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp 

cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy 

ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 về 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(5). Việc thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo đó tác động sâu sắc đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gắn với ổn định 

đời sống chính trị - pháp lý ở nông thôn; đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao trách 

nhiệm của chính quyền cơ sở trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ. Công tác thực 

hiện quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác rà soát, 

đánh giá các tiêu chí trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đảm bảo đúng 

quy định. 

                     
5 Trong đó, có 01 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật loại II (xã Ia Tơi) và 02 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật loại III 

(gồm: Xã Ia Dom và Ia Đal). 
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2.4. Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020: Được 

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã giao trong ngân sách dự toán 

đầu năm cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã thực hiện. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật  

3.1. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: 

 - Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

19/3/2020 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2020; Công văn số 310/UBND-TH ngaỳ 

16/3/2020 về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; Công văn số 536/UBND-TH ngày 18/4/2020 về việc tăng cường công 

tác thi hành pháp luật xử lý vi phgạm hành chính; Công văn số 594/UBND-TH 

ngày 28/4/2020 về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật 

hành chính 6 tháng đầu năm 2020 phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI. 

Ban hành Báo cáo số 08/BC-PTP ngày 12/4/2020 kết quả xử lý vi phạm hành 

chính liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra 186 vụ vi phạm 

hành chính và đã xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra 

quyết định xử phạt với số tiền 794.522.199đ; việc xử lý đảm bảo thực hiện theo 

đúng quy định của ngành, lĩnh vực và pháp luật nên không phát sinh khiếu nại, tố 

cáo. 

3.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật (việc thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP):  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

18/02/2020 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

Công văn về việc triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật. Báo cáo số 30/BC-

UBND ngày 22/01/2020 báo cáo thống kê việc theo dõi thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

3.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng 

chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trong 6 tháng đầu năm 2020:  

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1150/UBND-NC ngày 

08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các hoạt động 

nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 

Công văn 598/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc triển khai các hoạt động nhằm 

nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn huyện, trong đó chỉ đạo các Phòng, 

ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh 
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vực quản lý để ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiêm vu ̣cu ̣thể cho 

bộ phận tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, 

giải pháp thuộc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về nâng xếp hạng 

chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật(6). Thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể 

chế tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần ngày càng giảm chi phí; nâng cao 

năng lực, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong công tác thi hành pháp luật, thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện không có văn bản quy 

phạm pháp luật nào do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật; cản 

trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. 

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường 

nhà nước 

4.1. Về công tác hộ tịch:  

- Công tác đăng ký hộ tịch được thực hiện theo đúng quy định của Luật hộ 

tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 309/UBND-TH 

ngày 16/3/2020 về việc thực hiện liên thông dữ liệu hộ tịch vào Hệ thống cấp thẻ 

bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Việc thực hiện đăng ký hộ tịch, được áp dụng 

trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và công tác ghi chép sổ hộ tịch được đảm bảo, sử 

dụng biểu mẫu hộ tịch đúng quy định, việc lưu trữ các loại sổ sách, hồ sơ hộ tịch 

được chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật. 

 - Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Ủy ban nhân dân huyện không phát sinh 

các sự kiện hộ tịch. Tại Ủy ban nhân dân các xã đã thực hiện đăng ký khai sinh 83 

trường hợp; đăng ký kết hôn 21 cặp; đăng ký khai tử 06 trường hợp;  xác định tình 

trạng hôn nhân 22 trường hợp; trích lục hộ tịch 23 trường hợp; cải chính, bổ sung 

hộ tịch 03 trường hợp. 

- Đối với thực hiện Tiểu Đề án 2 “Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ 

khẩu và giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”: 

+ Tổng số người di cư tự do từ Campuchia về cư trú tại địa phương tính đến 

thời điểm báo cáo: Không. 

+ Những nhiệm vụ đã triển khai và kết quả đạt được (số trẻ em là con người 

di cư được đăng ký khai sinh, số người được cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt 

Nam; số người đã được cấp Thẻ thường trú): Không. 

4.2. Về lĩnh vực chứng thực:  

- Thực hiện tốt công tác chứng thực theo đúng quy định tại Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

                     
6 Công văn số 304/UBND-TH ngày 17/5/2019 về việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật;  Công văn số 

375/UBND-TH ngày 11/6/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-23-2015-nd-cp-cap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-266857.aspx
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phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch và văn bản triển khai thực hiện Thông tư liên 

tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư 

pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Việc lưu trữ hồ sơ, 

sổ sách được chấp hành, công tác hướng dẫn, niêm yết, công khai thủ tục chứng 

thực luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

- Thẩm quyền chứng thực cấp huyện tại Phòng Tư pháp: Tiếp nhận và giải 

quyết chứng thực 304 bản sao từ bản chính, thu lệ phí 2.134.000đ; chứng thực hợp 

đồng giao dịch 24 việc, thu lệ phí 1.200.000đ; chứng thực chữ ký 04 việc, thu lệ 

phí 40.000đ.  

 - Thẩm quyền chứng thực tại địa bàn các xã đã tiếp nhận và giải quyết chứng 

thực 2.682 bản sao, thu lệ phí 9.601.000đ; chứng thực chữ ký 40, thu lệ phí 

400.000đ; chứng thực hợp đồng giao dịch 53 việc, thu lệ phí 2.650.000đ. 

4.3. Về công tác nuôi con nuôi:  

- Công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi: Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Công văn số 329/UBND-TH ngày 19/3/2020 về việc đề nghị báo cáo tình 

hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Ban hành Công văn số 08/PTP 

ngày 18/02/2020 về việc phổ biến Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi 

con nuôi trong nước. 

- Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước: Từ đầu năm đến nay, trên địa 

bàn huyện không có trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi. 

- Kết quả đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Không. 

4.4. Về công tác bồi thường nhà nước:  

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 145/UBND-TH ngày 

13/02/2020 về việc đề nghị báo cáo thống kê công tác công tác bồi thường Nhà 

nước năm 2019; Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 19/02/2020 báo cáo thống kê 

công tác bồi thường Nhà nước năm 2019. 

- Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện không có vụ 

việc liên quan đến công tác bồi thường. 

5. Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý  

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 

24/3/2020 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2020 chỉ đạo các 

phòng, ban ngành thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đồng 

thời, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện biết về đối tượng, phạm vi, quyền và nghĩa 
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vụ của các cá nhân, tổ chức trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý để 

thực hiện việc trợ giúp pháp lý đúng quy định của pháp luật. 

 - Ủy ban nhân dân các xã đã niêm yết công khai đối tượng được trợ giúp 

pháp lý miễn phí và thường xuyên hướng dẫn, trợ giúp các thôn có biện pháp tiếp 

cận đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Qua đó, giúp đối tượng hiểu thêm các 

quy định pháp luật của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đối tượng 

góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 - Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện không nhận đề 

nghị trợ giúp pháp lý của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về trợ giúp pháp lý. 

7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học 

pháp lý 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Phòng Tư pháp huyện: Phòng Tư 

pháp huyện được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2019 

của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai. Hiện nay, Phòng Tư pháp có 01 Trưởng 

phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chưa có chuyên viên.  

- Thống kê đội ngũ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch các xã: Mỗi Ủy ban nhân 

dân các xã đã bố trí 02 công chức làm công tác Tư pháp - Hộ tịch để đảm bảo thực 

hiện công tác tư pháp. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng:  

- Thực hiện việc phân công trực tiếp công dân theo chỉ đạo của Tổ trưởng tổ 

tiếp công dân. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Ia H’Drai không nhận 

được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức và người dân liên quan đến 

lĩnh vực tư pháp. 

9. Công tác thi đua khen thưởng: Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua 

theo đợt, chuyên đề do Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum(7) và Ủy ban nhân dân huyện 

phát động; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 theo 

đúng quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Bám sát chương trình công tác năm và sự hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của 

Sở Tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo 

Phòng Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo 

chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công 

                     
7  Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 20/02/2020 của Phòng Tư pháp về phát động phong trào thi đua năm 2020; Kế 

hoạch số 04/KH-PTP ngày 22/5/2020 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa 

phươngnăm 2020; Kế hoạch số 02/KH-PTP ngày 21/5/2020 của Phòng Tư pháp về hưởng ứng phát động thi đua 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-PTP ngày 21/5/2020 về Thực hiện phong trào thi 

đua “Năm dân vận khéo”2020. 
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tác quản lý, chỉ đạo điều hành của huyện, của ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện 

tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo 

tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, 

kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và 

đúng quy định; công tác bồi thường nhà nước và trợ giúp pháp lý triển khai đúng 

định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ 

chức và đối tượng cần tuyên truyền pháp luật.  

2. Những hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế: 

- Sự phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, 

chưa phát huy hết trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật cấp huyện.  

- Một số nội dung tổ chức triển khai thực hiện chưa kịp thời. 

2.2. Nguyên nhân: 

 - Phòng Tư pháp huyện hiện nay chưa đủ nhân lực để triển khai đầy đủ các 

mặt hoạt động của tư pháp; năng lực của công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn 

huyện còn hạn chế. 

- Đặc thù địa bàn của huyện rộng, dân cư phân tán, ý thức của một số người 

dân trong việc tuân thủ chấp hành pháp luật còn hạn chế. 

 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và cấp xã ban hành theo đúng quy định 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

hòa giải cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn huyện. 

3. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi 

con nuôi theo thẩm quyền quy định tại Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 
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19/01/2018 của Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi 

trong tình hình mới. 

 4. Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

huyện Ia H’Drai về pháp luật phòng, chống tham nhũng (theo Kế hoạch số Kế 

hoạch số 1552/KH-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). 

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động tư pháp; thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

6. Thực hiện tốt các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến hoạt động lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện. 

7. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác. 

Trên đây là báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, 

giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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