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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 

 

Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

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

giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố 

Cần Thơ báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Năm 2017, ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ xác định là năm thực 

hiện chủ đề “Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều 

hành”. Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp bám sát thực tiễn, 

yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2017, tăng cường cơ chế 

phối hợp trong thực hiện công tác tư pháp, góp phần hoàn thành tốt Chủ đề năm 

của thành phố là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế” và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2017 của 

Bộ Tư pháp. 

2. UBND thành phố ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 02 năm 2017 ban hành Chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp 

thành phố Cần Thơ năm 2017. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai đến 

các đơn vị và địa phương quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, 

kế hoạch của ngành theo đúng quy định của Bộ Tư pháp. 

3. Quán triệt Kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2017. Thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tư 

pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia 

trong ngày làm việc. 

4. Ngành Tư pháp thành phố tập trung xây dựng và hoàn thiện các chương 

trình, kế hoạch của ngành, tích cực tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân 

(HĐND) thành phố, UBND thành phố trong việc cải cách tư pháp theo tinh thần 

Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến 
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pháp và các luật có hiệu lực thi hành năm 2017; quan tâm tăng cường đi cơ sở 

kiểm tra, nắm tình hình và hỗ trợ quận, huyện trong triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm và các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2017; tập trung thẩm định các 

dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND thành phố. 

5. Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức thành công các Hội nghị quan trọng của 

ngành như: Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 

2017, kết hợp sơ kết 02 năm thực hiện liên thông TTHC; triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và 

các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017, kết hợp tổng kết trao giải Cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai công 

tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017; triển khai các văn bản luật được Quốc 

hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua; tập huấn chuyên sâu công tác xây dựng 

và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2017... 

6. Thực hiện tốt các loại báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của 

Bộ Tư pháp. Quan tâm triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của 

ngành Tư pháp.  

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, XÂY DỰNG NGÀNH VÀ THI ĐUA 

KHEN THƯỞNG 

1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng ngành 

a) Công tác tổ chức, đào tạo và xây dựng ngành được tập trung củng cố, 

kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của ngành. Sở Tư 

pháp thực hiện tốt việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư 

pháp và Phòng Tư pháp. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công 

chức, viên chức về chính trị, năng lực chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao; đảm bảo các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và 

người lao động. 

b) Triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-

BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Sở Tư pháp hiện có 09 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở, với 120 công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể: khối hành 

chính có 47/48 biên chế (thiếu 01) và 04 hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; khối sự nghiệp có 

66 viên chức, người lao động và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (Trung tâm TGPL Nhà nước thành 

phố được giao 46/51 biên chế và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá 

tài sản hiện có 10 viên chức và 10 hợp đồng).  
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c) Trình độ chuyên môn:  

- Sở Tư pháp có 01 tiến sĩ (tỷ lệ 0,83%); 05 thạc sĩ (4,16%); 85 đại học 

Luật (70,83%); 17 đại học khác (14,16%); 01 cao đẳng(0.83%); còn lại 11 

(9,16%); 

- Phòng Tư pháp quận huyện: có 51 công chức, trong đó: 40 biên chế, 11 

hợp đồng; 03 thạc sĩ Luật (6%); 38 đại học Luật (76%), 08 đại học khác (16%), 

01 trung cấp khác (2%). Trong công tác bồi thường nhà nước: Phòng Tư pháp 

quận, huyện đều bố trí 100% công chức kiêm nhiệm; 

- Tư pháp xã, phường, thị trấn có 170 công chức Tư pháp - Hộ tịch (trong 

đó có 09 hợp đồng); 140 đại học Luật (82,4%); 24 trung cấp Luật (14,12%); 02 

đang học đại học Luật (1,18%); 04 đại học khác (2.3%); 79/85 xã, phường có 02 

công chức Tư pháp - Hộ tịch (tỷ lệ 92,94%); 03 xã, phường có 01 công chức Tư 

pháp - Hộ tịch (thị trấn Phong Điền thuộc huyện Phong Điền; xã Thạnh Lợi, xã 

Thạnh Tiến thuộc huyện Vĩnh Thạnh); 03 xã, phường có 03 công chức Tư pháp 

- Hộ tịch (phường Thới Hòa thuộc quận Ô Môn; xã Nhơn Nghĩa thuộc huyện 

Phong Điền; phường An Cư thuộc quận Ninh Kiều). 

 2. Công tác thi đua khen thưởng 

Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố triển khai thực hiện tốt các kế 

hoạch thi đua của Bộ Tư pháp; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày 

thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) theo chỉ đạo của Bộ 

Tư pháp; tham gia Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi 

đua năm 2017 khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bạc Liêu; Hội nghị 

triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2017 

thành phố Cần Thơ; Hội nghị phát động phong trào thi đua Khối các cơ quan 

Nội chính thành phố Cần Thơ.  

III. VỀ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA NGÀNH TƯ PHÁP  

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

a) UBND thành phố ban hành: Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 12 năm 2016 về việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, 

UBND thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2016; 

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 về kiểm tra, rà soát, xử 

lý văn bản QPPL năm 2017; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2017 về tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL 

năm 2017; đồng thời, báo cáo Bộ Tư pháp công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2016; tổng kết 05 năm thực Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; 

b) Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác 

xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2017 cho công chức sở, ban ngành 

thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; phối hợp với sở, ngành tự 

kiểm tra văn bản do HĐND và UBND thành phố ban hành thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ, ngành có liên quan; rà soát văn bản QPPL thường xuyên 

theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ; 



                                                                                                                          4 

c) Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp thẩm định 08 dự thảo quyết 

định của UBND thành phố do sở, ngành xây dựng và 31 công văn trả lời về 

công tác xây dựng văn bản QPPL do sở, ngành dự thảo (tăng 111 % so với 6 

tháng đầu năm 2016). Tham gia góp ý 11 dự thảo văn bản Trung ương và 23 dự 

thảo văn bản địa phương (tăng 142 % so với 6 tháng đầu năm 2016). Tự kiểm 

tra 12 văn bản QPPL của UBND thành phố (tăng 9% so với 6 tháng đầu năm 

2016) và kiểm tra 30 văn bản QPPL do HĐND quận, huyện ban hành (giảm 

11,7 % so với 6 tháng đầu năm 2016); 

d) Về công tác pháp chế ngành: Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, tiếp tục chỉ đạo, củng cố kiện toàn tổ 

chức pháp chế trong các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước; 

đ) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của 

UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật  

a) UBND thành phố đã ban hành: Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10 

tháng 02 năm 2017 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính (XLVPHC) năm 2017; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 

2017 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) năm 2017; Kế 

hoạch số 86/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 về tổng kết thi hành Luật 

XLVPHC...; chỉ đạo sở, ngành và UBND quận, huyện bổ sung chương trình 

trọng tâm của Bộ Tư pháp về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Quyết định 

số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế 

hoạch theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng 

tâm của Bộ Tư pháp năm 2017. Báo cáo Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực 

hiện chính sách, pháp luật hành chính công từ năm 2011 đến nay; kết quả kiểm 

tra, khảo sát 04 lĩnh vực trọng tâm đã triển khai thực hiện trong năm 2016; 

b) Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tập huấn công tác quản lý 

XLVPHC năm 2017; đồng thời, tổ chức 03 Hội nghị tập huấn công tác 

XLVPHC cho 501 công chức phụ trách công tác XLVPHC của sở, ngành thành 

phố; cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; công chức phụ trách công tác 

XLVPHC tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; cơ quan 

ngành dọc đóng trên địa bàn và công chức phục trách công tác XLVPHC của 85 

xã, phường, thị trấn; triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 

tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố; 

c) Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố tham mưu thành lập các 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các lĩnh vực trọng tâm theo dõi THTHPL và 

quản lý XLVPHC năm 2017; chuẩn bị tổng kết Luật XLVPHC theo Quyết định 

số 582/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư pháp; 

d) Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số vụ việc vi phạm hành chính trên 

địa bàn thành phố là 68.333 (giảm 30.893 vụ việc so với cùng kỳ năm 2016); số 
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tiền phạt thu được: 80.660.849.413 đồng (tăng 12.555.376.223 đồng so với cùng 

kỳ năm 2016). Tổng số đối tượng đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: 908 đối tượng (tăng 437 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016); số lượng 

đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 475 đối tượng; 

số lượng hồ sơ đề nghị tòa án áp dụng biện pháp XLVPHC: 401 hồ sơ. 

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

a) UBND thành phố ban hành: Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017; Chỉ thị số 

20/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

trên địa bàn thành phố; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 

2017 về việc thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 

06 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 

năm 2017 về việc công bố TTHC liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 

tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa 

bàn thành phố; 

b) Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành tập huấn cho 90 

nhân viên bưu chính kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thu phí, lệ phí trong 

giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực sở, ngành phụ trách với thời gian 14 ngày để 

thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ; đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội 

thành phố tập huấn cho 130 cán bộ, công an, bảo hiểm xã hội, công chức tư 

pháp quận, huyện, xã, phường về việc thực hiện liên thông TTHC về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp 

lại) cho trẻ em dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi 

trong Sổ hộ khẩu; 

c) UBND thành phố đã chủ trì, tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bưu 

điện thành phố với 19 sở, ngành và 09 quận, huyện về việc tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 

d) Việc công bố, công khai TTHC đảm bảo được thực hiện nghiêm túc: 

Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2017, thành phố ban hành 16 quyết định công bố 

229 TTHC ban hành mới, 11 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 386 TTHC bị bãi 

bỏ ở 09 lĩnh vực. Tổng số TTHC hiện tại của toàn thành phố: 1.856 (1.500 thủ 

tục cấp sở, 215 thủ tục cấp huyện, 133 thủ tục cấp xã, 04 thủ tục đặc thù, 04 thủ 

tục liên thông); 
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đ) Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

được các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã cơ bản thực hiện tốt; 

e) Việc công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia còn chưa thực 

hiện kịp thời (do Trung ương chưa kịp thời công khai TTHC nên thành phố chưa 

địa phương hóa được). Bên cạnh đó, nhiều TTHC địa phương đề nghị hủy bỏ 

chưa được Ban Biên tập hủy bỏ kịp thời dẫn đến số liệu TTHC trên Cơ sở dữ 

liệu TTHC quốc gia chưa phù hợp với số lượng TTHC thực tế của địa phương; 

g) Về rà soát, đánh giá TTHC: thành phố tiến hành rà soát 07 TTHC thuộc 

06 lĩnh vực. Ngoài ra, UBND thành phố giao Thủ trưởng 06 ngành, lĩnh vực 

trọng tâm thực hiện rà soát theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC 

trọng tâm năm 2015. Báo cáo rà soát sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ 

tục và gửi về Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định; 

h) Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy 

định hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố nhận 03 phản ánh, 

kiến nghị (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến); trong đó, đã giải quyết 02 

phản ánh, kiến nghị đúng thời gian quy định; 01 phản ánh, kiến nghị đang trong 

thời gian giải quyết; 

i) Về công tác kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC: UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 về 

thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Cần Thơ. Ngày 

27 tháng 4 năm 2017, Đoàn Kiểm tra ban hành Kế hoạch số 14/KH-ĐKTCCHC 

về kiểm tra cải cách hành chính năm 2017, theo đó kiểm tra tại 07 sở và 03 

quận, huyện. Đến nay đã kiểm tra được 3 Sở (Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Công Thương). Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo về Văn phòng Chính 

phủ sau khi kết thúc đợt kiểm tra; 

k) Việc thực hiện liên thông TTHC “2 trong 1”, “3 trong 1” hiện nay đã đi 

vào nề nếp, phát huy hiệu quả. Năm 2017, thành phố đã mở rộng thực hiện liên 

thông TTHC về thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc với điều chỉnh 

những thay đổi trong hộ khẩu cho tất cả các người dân có nhu cầu; 

l) Về kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC: Đến 

nay, toàn thành phố có 194 công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại 19 sở, 

ngành, 09 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn; hoạt động theo Quyết định số 

2853/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối làm công tác kiểm 

soát TTHC trên địa bàn thành phố. Các cán bộ đầu mối được thường xuyên tập 

huấn chuyên môn, trao đổi thông tin qua địa chỉ email của phòng và được cung 

cấp Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

4. Công tác hành chính tư pháp 

a) Lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi: 

- Hộ tịch: 
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+ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18 tháng 4 

năm 2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký 

và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

+ Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố bảm đảm sự phối hợp thường 

xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa sở, ngành, quận, huyện trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ về hộ tịch; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ 

tịch cho các quận, huyện đảm bảo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản 

có liên quan, đáp ứng được quyền của công dân trong đăng ký hộ tịch;  

+ Hiện tại, thành phố Cần Thơ chưa triển khai thực hiện thí điểm đăng ký 

khai sinh và cấp số định danh cá nhân; 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017, quận, huyện thực hiện đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài 483 trường hợp; ghi chú kết hôn 273 trường hợp; ghi chú ly 

hôn 139 trường hợp; đăng ký khai sinh 40 trường hợp. Thay đổi, cải chính hộ 

tịch trong nước 502 trường hợp. Tư pháp xã, phường, thị trấn đăng ký khai sinh 

24.677 trường hợp (đúng hạn 9.251 trường hợp, quá hạn 6.735 trường hợp, đăng 

ký lại 8.691 trường hợp); đăng ký kết hôn 3.819 trường hợp; đăng ký khai tử 

3.037 trường hợp.  

- Quốc tịch: 

+ Việc giải quyết đối với các hồ sơ về quốc tịch trên địa bàn thành phố 

được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ, đúng theo quy định của Luật 

Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quốc tịch Việt Nam và Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA 

ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP; 

+ Tại thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay có 01 trường hợp gửi hồ sơ 

xin nhập quốc tịch Việt Nam.  

- Chứng thực: 

+ Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 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 

tháng 02 năm 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. Nhìn chung 

đến nay, việc áp dụng thực hiện các quy định pháp luật về chứng thực tại địa 

phương đã đi vào nề nếp và hoạt động ổn định, hiệu quả; 

+ Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý và thực hiện chứng thực trên địa 

bàn thành phố ngày càng được kiện toàn, bố trí hợp lý về số lượng, độ tuổi, trình 

độ văn hóa, chuyên môn và khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện chứng thực được 397.013 

trường hợp (quận, huyện thực hiện 17.810 trường hợp; xã, phường, thị trấn thực 

hiện 379.203 trường hợp). 

- Nuôi con nuôi: 
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+ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20 tháng 3 

năm 2017 về công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2017.  

+ Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố phối hợp tốt với cơ quan 

chức năng trong việc xác minh hồ sơ nuôi con nuôi; tiến hành rà soát và đề nghị 

UBND thành phố công bố TTHC lĩnh vực con nuôi trong Bộ TTHC được chuẩn 

hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; rà soát và đề nghị UBND 

thành phố công bố TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã theo Quyết định 643/QĐ-BTP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tư pháp về việc công bố TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; tổ chức tiếp Đoàn của viên chức Lãnh sự 

Hoa Kỳ tại Hà Nội đến tìm hiểu về tiến trình đổi mới trong vấn đề phúc lợi trẻ 

em và trong hoạt động nuôi con nuôi trong nước cũng như nước ngoài của Việt 

Nam; 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017, đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài 06 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi trong nước 03 trường hợp. 

b) Đăng ký giao dịch bảo đảm: 

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của các văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND quận, huyện thường xuyên rà soát, loại bỏ các quy định của 

pháp luật hết hiệu lực và cập nhật các văn bản hướng dẫn mới có liên quan; 

đồng thời, tham mưu thực hiện tốt công tác giao dịch đảm bảo theo quy định. 

c) Bồi thường nhà nước: 

- UBND thành phố quan tâm chỉ đạo sở, ngành và UBND quận, huyện tổ 

chức triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn 

bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp; đồng 

thời, ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

về công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố; tham gia 

góp ý dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) theo yêu cầu 

của Bộ Tư pháp. Báo cáo Bộ Tư pháp công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu 

năm 2017;  

- Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị (từ ngày 01 tháng 10 năm 

2016 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017), trên địa bàn thành phố chưa có vụ việc yêu 

cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp 

a) Luật sư và tư vấn pháp luật: 

- Luật sư: 

+ Hiện nay trên địa bàn thành phố có 239 luật sư chính thức, 73 Văn 

phòng luật sư; 17 Công ty luật; 13 chi nhánh thuộc Đoàn luật sư khác. So với 6 

tháng đầu năm 2016, số lượng luật sư tăng 27 luật sư, số lượng Công ty luật tăng 

05 và chi nhánh tăng 01 tổ chức;  
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+ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10 tháng 

02 năm 2017 về quản lý luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn thành 

phố năm 2017; 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp cấp 

chứng chỉ hành nghề luật sư cho 08 trường hợp. Thực hiện cấp lại 06 giấy đăng 

ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề luật sư, cấp mới 03 giấy đăng ký đăng 

ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề luật sư, thu hồi 01 chứng chỉ hành nghề 

luật sư theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư. Ban hành quyết định thu 

hồi giấy đăng ký hoạt động của 03 tổ chức hành nghề luật sư. 

- Tư vấn pháp luật:  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 02 Trung tâm tư vấn pháp luật (thuộc 

Đoàn luật sư và Liên đoàn Lao động thành phố) với 28 tư vấn viên pháp luật.  

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật 

được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

b) Công chứng: 

- Thời gian qua, việc phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn thành phố phân bố hợp lý trên cơ sở bám sát “Quy hoạch tổng thể 

phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. Theo lộ trình, đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ sẽ phát triển đủ 32 tổ chức hành nghề công chứng (hiện nay thành phố đã 

phát triển được 24 tổ chức hành nghề công chứng đều khắp 09/09 quận, huyện 

với 46 công chứng viên, tăng 04 tổ chức hành nghề công chứng và 06 công 

chứng viên so với 6 tháng đầu năm 2016); 

- UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10 tháng 

02 năm 2017 về thực hiện công tác quản lý về công chứng năm 2017; báo cáo 

Bộ Tư pháp tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công 

chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016; 

- Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp ban hành kế hoạch, triển khai thành 

lập Đoàn khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ năm 2017; phối hợp Hội Công chứng viên thành phố tổ 

chức Hội nghị tổng kết hoạt động công chứng năm 2016 và phương hướng năm 

2017; báo cáo Bộ Tư pháp việc chuyển đổi Văn phòng công chứng theo quy 

định của Luật Công chứng; đồng thời, tham mưu biện pháp giải quyết các Văn 

phòng công chứng chưa đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định của Luật Công 

chứng; 

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình đề 

nghị UBND thành phố cho phép thành lập 01 Văn phòng công chứng; thẩm định 

hồ sơ và trình đề nghị UBND thành phố về việc chuyển đổi văn phòng công 

chứng do một công chứng viên thành lập. Thực hiện cấp mới 01 giấy đăng ký 

hoạt động cho văn phòng công chứng, cấp lại 11 giấy đăng ký hoạt động cho các 

văn phòng công chứng do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại 10 thẻ 

công chứng viên, ban hành Quyết định về việc thu hồi thẻ công chứng viên cho 

03 trường hợp. 
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c) Giám định tư pháp (GĐTP): 

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 02 tổ chức giám định công lập, gồm: 

Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế) và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc (Công an 

thành phố), Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực (thuộc Bộ Y tế). Bên cạnh đó, 

thành phố đã lựa chọn lập danh sách 01 tổ chức giám định theo vụ việc trong 

lĩnh vực xây dựng là Công ty Cổ phần ACI. Toàn thành phố có 150 giám định 

viên và 15 giám định viên vụ việc; so với 6 tháng đầu năm 2016, tăng 03 giám 

định viên và 04 giám định viên vụ việc; 

- UBND thành phố ban hành: Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10 tháng 

02 năm 2017 về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực GĐTP trên địa 

bàn thành phố năm 2017; Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 

2016 phê duyệt Kế hoạch khảo sát tình hình đầu tư trang thiết bị phục vụ công 

tác GĐTP; Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 về việc 

thành lập Đoàn khảo sát tình hình đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác GĐTP; 

Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả thực hiện 

hoạt động GĐTP” tại thành phố Cần Thơ; báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện 

công tác GĐTP trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016. 

d) Bán đấu giá tài sản: 

- Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 11 tổ chức bán đấu giá tài sản, 

trong đó: 01 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 08 công ty, 02 chi nhánh; có 

23 đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. So với 6 

tháng đầu năm 2016, số lượng tổ chức bán đấu giá tài sản tăng 04 tổ chức và đấu 

giá viên tăng 10 người; 

- UBND thành phố ban hành: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10 tháng 

02 năm 2017 về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

năm 2017; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 triển khai thi 

hành Luật Đấu giá tài sản;  

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 

thành phố thực hiện ký kết 130 hợp đồng, tổ chức bán đấu giá được 169 cuộc, 

đấu giá thành 169 cuộc, tổng giá khởi điểm 84.465.362.278 đồng, tổng giá bán 

được 88.634.585.400 đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 4.169.223.122 

đồng. 

đ) Trợ giúp pháp lý: 

- Trên địa bàn thành phố có 01 Trung tâm TGPL và 08 chi nhánh đặt tại 

08/09 quận, huyện và 67 Câu lạc bộ TGPL ở xã, phường, thị trấn; 

- UBND thành phố ban hành: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 

01 năm 2017 về thực hiện công tác TGPL trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 

2017; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 về việc triển khai 

thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ năm 2017; 
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- Chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL và Kế hoạch 

phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm 

Ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997-06/9/2017) theo chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp; báo cáo sơ kết việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 

2015 - 2025 trên địa bàn thành phố; góp ý dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) theo đề 

nghị của Bộ Tư pháp; 

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố 

thực hiện TGPL miễn phí 1.749 vụ cho 1.753 lượt người (người nghèo: 1.311; 

chính sách: 257; người khuyết tật: 139; chưa thành niên: 34; người dân tộc: 07; 

trẻ em: 01; người già: 03; người bị nhiễm chất độc hóa học: 01). Thực hiện 

TGPL lưu động tại xã, phường, thị trấn được 50 cuộc, 654 vụ tư vấn. Tổ chức 

sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL ở quận, huyện 460 cuộc, thu hút 17.297 lượt người 

tham dự (bình quân có 37 người/cuộc), cấp phát hơn 37.000 tờ gấp pháp luật 

miễn phí. 

e) Trọng tài thương mại:  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 01 Trung tâm Trọng tại 

thương mại với 10 trọng tài viên. Triển khai thực hiện tốt Luật Trọng tài thương 

mại và quản lý công tác trọng tài thương mại theo quy định. 

g) Quản tài viên:  

Trên địa bàn thành phố hiện có 02 quản tài viên đăng ký hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Triển khai có hiệu quả Luật 

Phá sản và các văn bản QPPL khác có liên quan đến công tác quản lý về quản tài 

viên và hành nghề thanh lý, quản lý tài sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực phá sản ở địa phương.  

6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) UBND thành phố ban hành: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07 tháng 

02 năm 2017 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2017; Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 về triển khai, phổ biến các văn bản 

Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua; Kế hoạch số 89/KH-

UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ; Kế hoạch số 409/KH-HĐPH ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Phối 

hợp PBGDPL thành phố về hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành 

phố năm 2017; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 về 

việc thành lập Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Cần Thơ; báo cáo Bộ Tư 

pháp sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; 

b) Việc rà soát, củng cố Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố: Hội 

đồng phối hợp PBGDPL thành phố được thành lập lại (do bổ sung, thay đổi 

thành viên) theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 về 

việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Cần Thơ và hoạt động 
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theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-HĐPH ngày 16 tháng 

10 năm 2013 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố. Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 09 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn tiếp tục được củng cố, kiện 

toàn và hoạt động theo Quy chế; 

c) Thông qua hình thức tuyên truyền miệng:  

+ Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ 

biến Hiến pháp, các văn bản luật được Quốc hội thông qua; các văn bản pháp 

luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại; đất đai, tài nguyên, môi trường; quốc 

phòng, an ninh, biển, hải đảo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; quy định 

của pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, 

chống mua bán người; chính sách an sinh xã hội và các văn bản khác liên quan 

trực tiếp đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, 

doanh nghiệp hoặc gắn với sự kiện chính trị của Bộ, ngành, đoàn thể, địa 

phương...; 

+ Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người 

dân, doanh nghiệp, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

(TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự 

do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các 

Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các 

thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...; 

+ Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến 03 văn bản 

luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 02 thông qua và triển khai Kế hoạch 

số 89/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố về triển khai, 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

+ Qua hình thức tuyên truyền miệng (họp, hội nghị, tập huấn, sinh hoạt 

chuyên đề…), Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức được 4.396  

cuộc, có 189.584 lượt người dự; 

d) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng: thực hiện việc đưa tin, 

đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động liên quan 

công tác của ngành, hoạt động PBGDPL lên Cổng Thông tin điện tử; phối hợp 

với cơ quan báo, đài xây dựng chuyên trang về PBGDPL, các mô hình tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật mang lại hiệu quả; thực hiện tuyên truyền cải cách 

TTHC qua hình thức chuyên đề “Gặp gỡ và đối thoại” trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục được phát huy 

hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ra nhân dân; 

đ) Thông qua hoạt động xây dựng, khai thác tủ sách pháp luật: Mô hình tủ 

sách pháp luật tiếp tục được khai thác và duy trì hoạt động. Hiện có 498 tủ sách 

pháp luật đặt tại các tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước, trường 

học, quận, huyện, xã, phường thị trấn. Tủ sách pháp luật còn được đặt tại các 

điểm Quán cà phê pháp luật. Qua thống kê, toàn thành phố hiện có 98 điểm 

được trang bị sách luật và tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, có từ 50 đầu 
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sách trở lên với số lượng sách mỗi tủ từ 100 đến 300 quyển; hàng ngày tại các 

điểm quán có khoảng 15 đến 20 lượt khách nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. 

Thường xuyên chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố quan tâm hướng dẫn, theo dõi, 

cung cấp, bổ sung tài liệu đến các tủ sách đặt tại điểm “Quán cà phê pháp luật”; 

các tủ sách pháp luật cơ sở. Ngoài ra, mô hình kệ sách pháp luật tiếp tục được 

nhân rộng ở các ấp, khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2017, qua hình thức đọc 

sách, mượn sách có 20.794 lượt người tham gia; 

e) Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt chuyên đề: Trên 

địa bàn thành phố hiện có 191 Câu lạc bộ pháp luật. Ngoài ra, có 63 Câu lạc bộ 

TGPL đang hoạt động. Mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật góp phần tích 

cực trong việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, đối tượng 

là người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, thông 

qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, TGPL. Trong 6 tháng đầu 

năm 2017, các Câu lạc bộ pháp luật tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật 

được 782 cuộc, có 21.615 lượt người dự; 

g) Việc phối hợp PBGDPL trong nhà trường được triển khai thực hiện có 

hiệu quả: Đội ngũ làm công tác PBGDPL được quan tâm, củng cố, kiện toàn. 

Hiện có 408 Tổ PBGDPL với 1.224 thành viên thuộc các trường học; 517 người 

làm công tác PBGDPL thuộc Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Các hình 

thức được thực hiện thường xuyên, như: lồng ghép nội dung PBGDPL vào kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm; chọn một ngày trong tháng làm 

“Ngày giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục”; PBGDPL cho học sinh thông qua 

sinh hoạt chào cờ đầu tuần; sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm; giáo dục ngoài 

giờ lên lớp; xây dựng tủ sách pháp luật, góc sách pháp luật…; 

h) Thông qua công tác hòa ở cơ sở: Toàn thành phố hiện có 636 Tổ hòa 

giải được thành lập ở ấp, khu vực với 4.196 hòa giải viên. Công tác tuyên truyền 

pháp luật được lồng ghép vào hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, tuyên truyền, 

phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, những 

quy định liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hòa giải tổng số 1.019 vụ, trong đó hòa giải thành 

830 vụ (tỷ lệ 81,45%); 

i) Về quản lý công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây 

dựng và thực hiện quy ước: Triển khai thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-

TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

89/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, 

thực hiện quy ước tại ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. 

7. Công tác lý lịch tư pháp 

a) Chỉ đạo ngành Tư pháp đóng góp dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; báo cáo sơ 

kết việc thực hiện Quy chế phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thành 
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phố Cần Thơ; đồng thời, xây dựng Quy chế phối hợp sửa đổi bổ sung với cơ 

quan có liên quan theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng 

dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP và tình 

hình thực hiện tại địa phương; 

b) Ngành Tư pháp thành phố thực hiện việc ký kết Quy chế phối hợp trao 

đổi, cung cấp thông tin lý LLTP với sở, ngành có liên quan; chủ động xây dựng 

cơ sở dữ liệu LLTP, phối hợp chặt chẽ với các ngành như: Tòa án, Viện kiểm 

sát; Công an, Thi hành án dân sự...trong việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông 

tin LLTP. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật LLTP; tăng cường nhập dữ liệu 

thông tin án tích vào hệ thống phần mềm, tạo kho dữ liệu phục vụ công tác tra 

cứu, xác minh theo quy định của Luật LLTP. Tiếp tục nhập dữ liệu thông tin về 

LLTP vào phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp; xử lý thông tin về án tích, 

cấp Phiếu LLTP cho công dân đảm bảo đúng hạn và trước hạn; triển khai thực 

hiện dịch vụ đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến kết hợp với nhận trả kết quả hồ 

sơ LLTP qua dịch vụ bưu chính; đồng thời, thực hiện kế hoạch sắp xếp, thống 

kê hồ sơ lưu trữ đúng theo quy định của Luật LLTP; 

c) Trong 06 tháng đầu năm 2017, tiếp nhận và đã xử lý 2.935 thông tin 

LLTP, giảm 20,61% so với 06 tháng đầu năm 2016 (3.697 thông tin). Cung cấp 

566 thông tin án tích cho tỉnh, thành và Trung tâm LLTP quốc gia. Tiếp nhận 

4.066 trường hợp yêu cầu cấp phiếu LLTP, tăng 36,41 % so với 06 tháng đầu 

năm 2016 (2.966 trường hợp); đã giải quyết 4.044 trường hợp, tăng 46,6% so 

với 06 tháng đầu năm 2016 (2.758 trường hợp), trong đó: sớm hạn 3.905 trường 

hợp (chiếm tỷ lệ 96,57%), đúng hạn 43 trường hợp (chiếm tỷ lệ 1,07%), trễ hạn 

96 trường hợp (chiếm tỷ lệ 2,28%) do chờ xác minh từ phía cơ quan công an; 

lập mới 690 hồ sơ LLTP về án tích, giảm 46,30% so với 06 tháng đầu năm 2016 

(1285 hồ sơ).  

8. Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2017 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ đối với 37 đơn vị (01 đơn vị hành chính tại Trung 

tâm TGPL Nhà nước thuộc Sở Tư pháp, 27 tổ chức hành nghề luật sư, 09 phòng 

Tư pháp quận, huyện), đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm, tăng 01 

cuộc so với cùng kỳ năm 2016. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp đã ban hành 

10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, với số 

tiền xử phạt là 64.000.000 đồng. Báo cáo kết quả tổng kết 06 năm thi hành Luật 

Thanh tra; 

b) Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp tiếp 05 lượt công dân đến 

khiếu nại, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân 

đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 02 

lượt); tiếp nhận và hướng dẫn 16 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị 

không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết (giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm 2016). 
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9. Công tác cải cách hành chính 

a) Việc ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý hành chính được thành 

phố chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện tốt như: Chuyển đổi công văn, tài liệu qua 

hộp thư điện tử của Sở Tư pháp đến từng cán bộ, công chức, viên chức góp phần 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí và áp dụng có hiệu quả việc sử dụng chữ ký 

số trong phát hành văn bản; các quy trình hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết cho công dân được sưu tra kịp thời, nhanh gọn, khoa học, đảm 

bảo tính pháp lý chặt chẽ trong công tác lưu trữ hồ sơ của cơ quan và phục vụ 

nhu cầu của công dân. Hiện nay, Sở Tư pháp đã đưa vào áp dụng chương trình 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-TCVN-9001:2008 đối với các 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; 

b) Tiếp nhận hồ sơ đúng trình tự, thủ tục theo quy định; thụ lý, giải quyết 

đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Sở Tư pháp đã nhận 4.594 hồ sơ; đã giải quyết 4.340 hồ sơ; đang giải quyết 

254 hồ sơ. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

UBND thành phố đã khẩn trương tập trung triển khai toàn diện, có trọng 

tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác chỉ 

đạo, điều hành đã bám sát thực tế và nhiệm vụ chính trị ngành. Quan tâm kiện 

toàn công tác tổ chức tư pháp từ thành phố đến cơ sở đảm bảo ổn định và đạt 

hiệu quả. Các mặt công tác tư pháp đều có chuyển biến tích cực, cụ thể: 

a) Công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản QPPL đạt 100% kế 

hoạch đề ra, đảm bảo thời gian và chất lượng. Đặc biệt, chú trọng tính khả thi 

của từng văn bản, chất lượng của công tác xây dựng văn bản ngày càng được 

nâng cao, hệ thống văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp tình hình thực tế địa phương; 

b) Công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu hướng đến 

mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả, đơn giản 

hóa TTHC, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đời sống của người dân; 

c) Công tác quản lý XLVPHC và theo dõi THTHPL được thực hiện có 

trọng tâm. Lĩnh vực hành chính tư pháp, LLTP, bổ trợ tư pháp đã đi vào hoạt 

động ổn định và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và theo kế hoạch đề 

ra. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng; lĩnh vực TGPL, bán 

đấu giá tài sản hoạt động có hiệu quả, ngày một nâng cao chất lượng; 

d) Công tác tư pháp quận, huyện từng bước hoạt động hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu kế hoạch đề ra; trình độ chuyên môn của công chức tư pháp quận, 

huyện được nâng lên đáng kể.  

Nhìn chung, ngành Tư pháp thành phố về cơ bản đã hoàn thành trên 60% 

các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017. Từ những kết quả hoạt động tư 
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pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, có nhiều tác động tích cực đến việc 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cho thành phố Cần Thơ.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

a) Hạn chế: 

- Quy trình liên quan đến công tác lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL, 

dự thảo văn bản, thẩm định văn bản và kiểm tra văn bản còn gặp một số khó 

khăn nhất định; 

- Một số Bộ, ngành chậm công bố TTHC hoặc chỉ công bố tên thủ tục, 

không công bố nội dung thủ tục; 

- Công tác bồi thường Nhà nước là một nhiệm vụ mới, do đó trong quá 

trình tổ chức thực hiện ở địa phương còn gặp không ít khó khăn. 

b) Nguyên nhân: 

- Quy trình về xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo quy định Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản QPPL khá phức tạp nên gây không ít khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện. Điển hình như: Nội dung yêu cầu phải phân 

tích, xây dựng nội dung chính sách, thực hiện đánh giá tác động của chính sách 

trước khi soạn thảo dự thảo văn bản là quy định mới nên hầu hết các cơ quan, 

đơn vị còn lúng túng trong việc thực hiện; trách nhiệm của Sở Tư pháp trong 

việc thẩm định chính sách đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh 

cũng là nội dung mới, đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn sâu. Tuy nhiên, số 

lượng biên chế của phòng chuyên môn khá mỏng nên đôi khi chưa kịp thời đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ...; 

- Việc các Bộ, ngành chậm trễ trong công bố, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC gây khó khăn cho sở, ban ngành trong việc tham 

mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công bố cũng như khó 

khăn cho việc công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; 

- Hiện tại, biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương 

chủ yếu đều là kiêm nhiệm, do đó việc triển khai thực hiện công tác này cũng 

còn hạn chế nhất định. 

 B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 

2005 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về 

chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

2. Chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, bám sát Chương trình công tác 

của Bộ Tư pháp năm 2017 và tình hình thực tế tại địa phương. 

 3. Tích cực góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. 



                                                                                                                          17 

4. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức tư pháp từ thành phố đến cơ sở, xây 

dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ chính trị của ngành. Đổi mới lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, triển khai 

toàn diện, chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. 

5. Tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, gắn kết chặt chẽ công 

tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, 

kiểm soát TTHC; triển khai thực hiện tốt các luật có hiệu lực trong năm 2017; 

kịp thời công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và theo dõi 

chặt chẽ việc tổ chức thực thi, bảo đảm công khai, minh bạch từ khâu ban hành, 

công bố đến thực thi TTHC.  

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

a) Tập trung xây dựng và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư 

pháp, bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2017 và tình hình 

thực tế tại địa phương; 

b) Chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố tập trung thẩm định các dự thảo 

Nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND thành phố đảm bảo đúng thời gian, tiến độ 

và chất lượng theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp, các Luật mới ban 

hành. Quan tâm chỉ đạo việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Qua đó, 

đánh giá và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; 

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, công tác cụ thể như: 

Kiện toàn công tác tổ chức, công tác kiểm tra, xây dựng văn bản QPPL; 

PBGDPL, theo dõi THTHPL, hành chính tư pháp, LLTP, bổ trợ tư pháp; 

d) Tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC theo Đề án tổng thể 

đơn giản hóa TTHC của thành phố. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động điều hành và trong cải cách hành chính, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tốt hơn cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành 

sớm một số chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư 

pháp, LLTP. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 

02/CT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Chỉ 

thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố về 

việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực 

hiện thường xuyên, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, thực hành 

tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp 

tiếp tục tăng cường đi cơ sở tích cực hỗ trợ, phối hợp tốt với quận, huyện trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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2. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng ngành và thi đua khen thưởng  

a) Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng ngành: 

- Chỉ đạo ngành Tư pháp thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt việc thực 

hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu trong năm 2017 

không có công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật ngành hay vi 

phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác 

theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ; 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo (chính trị, 

chuyên môn, sau đại học...), cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn,  

bồi dưỡng kiến thức; thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định; chuẩn hóa 

công chức tư pháp, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tư pháp cấp huyện, 

cấp xã; phát huy vai trò của các tổ chức, hoạt động pháp chế; 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Thông tư liên tịch số 

23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ 

Nội vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, chính trị cho 

công chức, viên chức ngành Tư pháp, nhất là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã 

phường thị trấn, tạo chuyển biến thực sự về số lượng và chất lượng. 

b) Công tác thi đua khen thưởng: 

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Bộ Tư pháp; xét thi đua, 

khen thưởng theo quy định. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thường 

xuyên theo Kế hoạch phát động của Khối nội chính thành phố và khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long, các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp và 

UBND thành phố phát động. 

3. Về nhiệm vụ chuyên môn 

a) Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL: 

- Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản 

QPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý; 

- Thẩm định, soạn thảo, góp ý văn bản QPPL, đảm bảo về thời gian và 

nâng cao chất lượng các báo cáo, phấn đấu hoàn thành 100% các văn bản QPPL 

đến cuối năm, đặc biệt quan tâm thẩm định các dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác tự 

kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL tại địa phương. Tiến hành rà soát các văn 

bản QPPL theo kế hoạch; đồng thời, rà soát lại các văn bản QPPL đã ban hành 

đảm bảo phù hợp với các quy định mới; 

- Tiếp tục triển khai Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; cập nhật thông tin 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp về hệ thống hóa văn QPPL;  

- Quan tâm triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05 tháng 
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6 năm 2015 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 

pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn 

thành phố.  

b) Công tác quản lý XLVPHC và theo dõi THTHPL: 

- Ban hành quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành trên các 

lĩnh vực trọng tâm của thành phố về XLVPHC; quyết định thành lập các Đoàn 

kiểm tra, khảo sát về công tác theo dõi THTHPL trên các lĩnh vực trọng tâm 

năm 2017; 

 - Chỉ đạo ngành Tư pháp thành phố tổng kết Luật XLVPHC theo Quyết 

định số 582/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư pháp; tổ chức 

chương trình truyền hình về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định nội dung, mức chi đảm bảo 

cho công tác thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đồng 

thời, tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tư pháp; theo 

dõi, xử lý thông tin THTHPL trong các lĩnh vực trọng tâm năm 2017. 

 c) Công tác kiểm soát TTHC: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28 tháng 

12 năm 2016 về việc thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017. Hoàn thành việc 

kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 09 sở, ngành và 03 quận, huyện, báo cáo 

về Văn phòng Chính phủ; 

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo đúng kế hoạch và báo cáo 

về Văn phòng Chính phủ đúng thời gian quy định; 

- Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố và triển khai 

thực hiện có hiệu quả. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại 

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; 

- Công bố, chuẩn hóa TTHC theo đúng quy định của Thông tư số 

05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp; nhập dữ liệu 

TTHC đã công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia kịp thời; 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) 

cho trẻ em dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.  

d) Công tác hành chính tư pháp: 

Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật 

Quốc tịch Việt Nam, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản 

có liên quan... Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ 

hộ tịch cho công chức phụ trách công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND 

cấp xã trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan chức năng 

trong quá trình giải quyết hồ sơ hộ tịch cho công dân; quận, huyện thực hiện tốt 
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công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, giao dịch bảo đảm, bồi thường 

nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.  

đ) Công tác bổ trợ tư pháp: 

- Luật sư và tư vấn pháp luật:  

+ Tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật 

sư, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật và chiến lược phát 

triển nghề luật sư đến năm 2020. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động 

của các tổ chức hành nghề luật sư; 

+ Chỉ đạo ngành Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hội nhập 

kinh tế quốc tế cho các đối tượng là luật sư và công chức phụ trách công tác 

pháp chế của sở, ban ngành trên địa bàn thành phố năm 2017.  

- Công chứng: 

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Công chứng; Kế hoạch “Quy hoạch 

tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; 

+ Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Hội Công chứng viên thành phố tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chứng viên và thư ký nghiệp vụ năm 

2017. Quan tâm theo dõi việc bổ nhiệm, thành lập, đăng ký hoạt động và cấp thẻ 

công chứng cho các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định. Tăng cường 

kiểm tra định kỳ tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố 

nhằm kịp thời chấn chỉnh và đảm bảo đi vào nề nếp.  

- Giám định tư pháp:  

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Luật GĐTP và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 về xây dựng, củng 

cố tổ chức và nâng cao năng lực GĐTP trên địa bàn thành phố năm 2017, đảm 

bảo kết quả giám định có tính chính xác cao;  

+ Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ GĐTP trong lĩnh vực pháp y và lĩnh vực kỹ thuật hình sự theo kế 

hoạch đề ra. 

- Bán đấu giá tài sản:  

Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản. Chỉ đạo Sở Tư pháp 

thực hiện tốt Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của UBND 

thành phố về phát triển và tăng cường đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 

2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đấu giá viên và thư ký nghiệp vụ trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ năm 2017.  

- Trợ giúp pháp lý: 

+ Quán triệt thực hiện Công văn số 1292-CV/TU ngày 23 tháng 4 năm 

2014 của Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường công tác TGPL trên địa bàn 

thành phố và chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 
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đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Đề 

án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế 

địa phương; 

+ Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL theo chỉ 

đạo của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt TGPL miễn phí cho đối tượng được TGPL, 

tăng cường hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, TGPL lưu 

động. Thường xuyên khảo sát nhu cầu TGPL ở địa phương để tổ chức TGPL lưu 

động theo kế hoạch và theo nhu cầu địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp Cần Thơ, Hội Người khuyết tật thành phố, UBND quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn và các ban ngành đoàn thể về công tác TGPL. 

- Trọng tài thương mại: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Trọng tài 

thương mại và quản lý công tác trọng tài thương mại theo quy định;  

- Quản tài viên: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định về quản tài 

viên, góp phần phát triển đội ngũ quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thành lý 

tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

e) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 

năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

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

pháp luật cho cán bộ, nhân dân; 

- Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, các văn bản luật được Quốc hội 

khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua; các quy định của pháp luật gắn với đời sống, 

sinh hoạt của người dân; 

- Tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Dân sự; tập trung phát động Cuộc thi tìm 

hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn thành phố; 

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phổ 

biến sâu rộng Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở và tăng cường 

tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật gắn với đời sống, sinh hoạt của người dân, 

nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thực hiện tốt dân chủ ở 

cơ sở; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông 

thôn mới và góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới qua các hoạt động 

PBGDPL cho người dân cơ sở; 

- Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho từng nhóm đối tượng theo yêu 

cầu của các chương trình, đề án; chú trọng tuyên truyền pháp luật cho nhóm đối 

tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; thực hiện các hoạt động chỉ đạo 

điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua hoạt động hòa giải ở cơ 

sở; nhân rộng các mô hình điểm, các sáng kiến, giải pháp hay như: mô hình 
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“Quán cà phê pháp luật”; sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật; sinh hoạt Ngày Pháp 

luật, chủ đề “Giáo dục ý thức công dân”, “Khi tôi 18” ở các điểm trường học; 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, đặc biệt tổ chức 

tốt mô hình “Ngày Pháp luật” năm 2017. Quan tâm xây dựng các đơn vị chỉ đạo 

điểm trong hoạt động PBGDPL nhằm thực hiện mục tiêu “hướng về cơ sở”, 

“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; 

- Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các 

cấp; kiện toàn tổ chức hòa giải cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật; phấn đấu 90% tổ hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải 

thành đạt 85% trở lên, góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện của công dân, giữ 

gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra 

việc thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL đối với sở, ban ngành thành 

phố và quận, huyện, xã, phường, thị trấn. 

g) Công tác lý lịch tư pháp: 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật LLTP; Đề án thí điểm cấp 

phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến. Chỉ 

đạo ngành Tư pháp phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt 

động cung cấp, tiếp nhận, xác minh thông tin LLTP, phục vụ công tác xây dựng 

cơ sở dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP. Tiếp tục nhập dữ liệu thông tin về 

LLTP vào phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt công tác cấp 

phiếu LLTP cho công dân, đảm bảo kết quả đều đúng hạn và sớm hạn.  

h) Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành hoạt 

động nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng; thanh tra hoạt động 

nghiệp vụ của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; kiểm tra hoạt động nghiệp 

vụ tư pháp cơ sở; xử lý và giải quyết tốt các thông tin qua “Đường dây nóng”. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành chính thường xuyên và đột xuất (khi có yêu 

cầu), kết hợp với việc thanh tra thực thi công vụ của công chức, viên chức tại 

đơn vị; thực hiện XLVPHC nghiêm minh, tăng cường kỷ cương trong lĩnh vực 

luật sư, công chứng. Quan tâm chỉ đạo ngành Tư pháp kiểm tra, giám sát thường 

xuyên đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện triệt để thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan. 

i) Công tác cải cách hành chính: 

Chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế 

hoạch và chương trình cải cách hành chính của thành phố; thực hiện và theo dõi 

việc vận hành phần mềm một cửa và phần mềm quản lý văn bản; tổ chức tốt làm 

việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC kịp thời cho 

nhân dân; tiếp tục nâng cấp Trang Thông tin điện tử đảm bảo hoạt động đạt chất 

lượng và hiệu quả.  
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2017 

1. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về 

vị trí, vai trò của công tác PBGDPL trong tình hình mới. 

2. Tập trung chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế 

hoạch quan trọng của ngành. Tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành 

phố, UBND thành phố trong cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 

49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa 

công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh công nghệ 

thông tin vào hoạt động điều hành và trong cải cách hành chính, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tốt hơn cho công dân. 

3. Phối hợp với sở, ban ngành thành phố và địa phương đồng tình ủng hộ 

và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của ngành Tư pháp. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ 

luật lao động tại cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị 

trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. 

Nghiêm túc xử lý các trường hợp sai phạm và kịp thời khen thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư 

pháp năm 2017. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 

nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức làm công tác 

bồi thường nhà nước tại địa phương. Bên cạnh đó, cần có chế độ, chính sách đãi 

ngộ đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác này. 

2. Bộ Tư pháp thường xuyên tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng về từng 

lĩnh vực chuyên sâu cho Trợ giúp viên pháp lý. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp;     

- Cục Công tác phía Nam - BTP;                                         

- TT.TU, TT.HĐND TP;  

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT,P. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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