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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022 
      

 

Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Năm 2022, Công chức Tư pháp - hộ tịch đã tham mưu kịp thời cho UBND xã 

ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm, cụ thể như sau: 

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2022 số 15/KH-UBND, ngày 

28/01/2022. 

- Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã 

năm 2022 số 02/KH-UBND, ngày 05/01/2022 

- Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã số 05/KH-UBND, ngày 14/01/2022 

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật số 37/KH-UBND ngày 

30/5/2022. 

- Kế hoạch số 08/KH –UBND, ngày 17/01/2022 về thực hiện công tác phổ 

biến , giáo dục pháp luật Quý I, kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 25/04/2022 về 

thực hiện công tác phổ biến , giáo dục pháp luật Quý II. 

 - Hàng tháng xây dựng các văn bản và một số chính sách có hiệu lực trong 

tháng để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức nhân ngày chào 

cờ, giao ban đầu tháng của đơn vị. 

 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 

bảnh quy phạm pháp luật 

 Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND xã ban hành từ 

ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022  nhằm kịp thời phát hiện để đề nghị sửa 

đổi, bổ sung khắc phục những sai sót trong các văn bản QPPL 

 Kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND xã ban 

hành, nhằm kịp thời phát hiện những sai sót hoặc những nội dung trái quy định 

pháp luật để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ 



 Thường xuyên tổ chức rà soát văn bản QPPL theo quy định của pháp luật, lập 

Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành hết hiệu lực một phần hoặc 

toàn bộ theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để kịp thời tham mưu cho 

Chủ tịch UBND công bố. 

Số văn bản QPPL được đưa vào rà soát, góp ý dự thảo văn bản gồm 02 văn 

bản gồm: Bộ TTHC cấp xã, Tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật. 

 

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

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải cơ sở 

2.1. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL  

Sáu tháng đầu năm 2022 công tác PBGDPL trên địa bàn xã được cấp ủy 

đảng, chính quyền quan tâm. Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật từng 

quý. Tham mưu UBND xã hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

lao động và bảo hiểm xã hội” năm 2022. Phối hợp với Văn hóa tổ chức tuyên 

truyền mạnh mẽ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ cở, qua các Băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân 

dân. 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ 

trọng tâm của địa phương, Hội đồng phối hợp PBGDPL xã tập trung tuyên truyền 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền 

chủ yếu là: Hiến Pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật 

Hộ tịch, Luật Trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật Hòa giải ở cơ sở, pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn giao thông… Bên 

cạnh đó tăng cường tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và các chính sách hỗ 

trợ xây dựng nông thôn mới như: Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện 

Kỳ Anh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn,… 

Kết quả, từ 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã tổ chức 01 hội nghị phổ biến 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn với 200 lượt người tham dự;  phát 

tờ rơi cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn xã như tù treo, người tàn tật; phát tờ 

rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy 

rừng; phòng chống đuối nước ở trẻ em; Tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội” năm 2022. 

2.2. Kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức tiển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật. Đã kiện toàn 6/6 tổ hòa giải ở các thôn với 53 hòa giải 

viên, đây là những hòa giải viên được tín nhiệm của nhân dân, am hiểu kiến thức 

pháp luật, có uy tín, gương mẫu, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hòa giải. 

100% hòa giải viên đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ 

hòa giải theo chương trình tập huấn của huyện và của xã. Sáu tháng đầu năm 2022 

không có vụ việc nào. 



 

3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật.  

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND, 

UBND và các ban, ngành đoàn thể, các xóm trong toàn xã và đồng thời có sự quan 

tâm, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện Phòng Tư pháp 

huyện Kỳ Anh, đã bám sát chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Từ đó ban Tư 

pháp xã Kỳ Bắc đã cố gắng nổ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ để phục vụ phát triển  kinh tế, xã hội: an ninh, chính trị của địa phương và hoàn 

thành kế hoạch, nhiệm vụ mà cấp trên giao. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ở địa phương đã được quan 

tâm, chú trọng; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong quá 

trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai nghiêm túc việc tổ 

chức thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ Tướng Chính 

phủ (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ) ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ- TTg của Thủ Tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước, cán bộ, nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng 

cao, thu hút các tổ chức, đoàn thể ở xã tham gia; tăng cường cơ chế phối hợp phân 

công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích và thu hút sự 

quan tâm nhà nước và toàn xã hội đối với công tác này. Tạo điều kiện cho việc 

công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật. 

Thông qua đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xã đã thấy được thực 

trạng tiếp cận pháp luật của địa phương mình để từ đó có giải pháp cải thiện các 

điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

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

luật 

3.1. Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, ngày 

càng đi vào chiều sâu. Công chức Tư pháp – hộ tịch đã tham mưu lựa chọn các 

lĩnh vực còn nhiều vướng mắc và được dư luận xã hội quan tâm để theo dõi, đánh 

giá tình hình tổ chức thực hiện pháp luật.  

3.2. Công tác xử lý vi phạm hành chính 

Sáu tháng đầu năm 2022 xảy ra 02 vụ việc với 02 đối tượng cụ thể:  



          + Vi phạm về quy định trật tự công cộng 01 vụ về hành vi sử dụng riệu bia, 

các chất kích thích gây mất trật tự công cộng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 

7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Tổng mức tiền phạt là 1.500.000( một triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

 + Vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội 01 vụ về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-

CP. Tổng mức phạt tiền là 1.500.000( một triệu năm tram nghìn đồng). 

- Các Văn bản QPPL được áp dụng để xử lý:  

- Công tác báo cáo: Hàng tháng đều có báo cáo đúng hạn theo quy định. 

- Các Văn bản QPPL được áp dụng để xử lý:  

+ Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân 

sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã ngày 15/07/2020 của Chính Phủ. 

+ Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

+ Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và 

chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình ngày 32/12/2021. 

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác thực hiện số 

hóa hộ tịch 

4.1. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

Triển khai thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành theo 

quy định. Trong đó, đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện: 

Đăng ký khai sinh: 78 trường hợp (Trong đó: Đăng ký mới có 21 trường hợp, 

đăng ký lại có 57 trường hợp, quá hạn 01 trường hợp). 

 Đăng ký kết hôn: 14 cặp (Trong đó đăng ký mới 14 cặp, đăng ký lại 00 cặp). 

Đăng ký Khai tử: 28 (Trong đó đăng ký mới 27 trường hợp, đăng ký lại 01 

trường hợp).  

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 67 trường hợp (Trong đó mục đích kết 

hôn 17 trường hợp, mục đích khác 50 trường hợp. 

 Đăng ký nhận cha, con: 00 trường hợp; Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung 

thông tin hộ tịch: 03 trường hợp; Cấp trích lục hộ tịch: 287 bản ; Ghi chú thay đổi, 

bổ sung, cải chính hộ tịch: 00 trường hợp.  

- Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đã thực hiện tốt các quy định về hộ tịch 

đáp ứng yêu cầu về công tác hộ tịch của nhân dân. 

- Việc đăng ký kết hôn đạt 100%, thể hiện ý thức trách nhiệm của công chức 

Tư pháp hộ tịch và nhận thức của nhân dân được nâng cao. 

- Công tác quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo 

đúng quy định của Bộ Tư pháp; việc lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đảm bảo 

cận thận, gọn gàng, ngăn nắp. 

- Duy trì và sử dụng tốt phần mềm về quản lý hộ tịch; qua đó, đã góp phần 

tích cực cho công tác quản lý, nắm bắt, tổng hợp số liệu thông tin về Tư pháp đảm 

bảo nhanh chóng, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác, điều hành của lãnh 

đạo xã và cấp trên. 



 4.2. Công tác thực hiện số hóa hộ tịch. 

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ 

tịch giai đoạn 2017-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 

23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch theo 

Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện góp phần hoàn 

thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. UBND xã đã tổ chức thực hiện việc 

số hóa hộ tịch, cập nhật Dữ liệu hộ tịch như sau: 

- Giai đoạn 1: (Từ 01/01/2016 đến 30/10/2016)  

       Tổng 279/287 đạt 97,2% cụ thể: 

       + Khai sinh: Tổng: 139; đã nhập 135; 

+ Khai tử: Tổng: 25; đã nhập 23; 

+ Kết hôn: Tổng 39; đã nhập: 36; 

+ XNTTHN: Tổng: 84; đã nhập: 85; ( nhập trước 01 trường hợp ) 

+ Nhận cha mẹ con: Tổng: 0; đã nhập: 0. 

- Giai đoạn 2: (Từ 01/01/2006 đến 31/12/2015)  

Tổng 2.702/2.780 đạt 97,2% cụ thể: 

+ Khai sinh: Số quyển: 10; Tổng:1573; đã nhập 1556; 

+ Khai tử: Số quyển: 10; Tổng: 358; đã nhập 353; 

+ Kết hôn: Số quyển: 10 Tổng 486; đã nhập: 478; 

+ XNTTHN: Số quyển: 05; Tổng: 363; đã nhập: 315; 

+ Nhận cha mẹ con: Tổng: 0; đã nhập: 0. 

- Giai đoạn 3: (Từ 01/01/1999 đến 31/12/2005)  

        Tổng 1575/1.656 đạt 95,1% cụ thể: 

+ Khai sinh: Số quyển: 5; Tổng: 1262; đã nhập 1212; 

+ Khai tử: Số quyển: 02; Tổng: 215; đã nhập 213; 

+ Kết hôn: Số quyển: 02; Tổng 179; đã nhập: 150; 

(các mục nhập Dữ liệu không đủ so với sổ gốc đã có giải trình nguyên nhân) 

4.3. Công tác chứng thực. 

Ủy ban nhân dân xã đã thống nhất giao dịch chứng thực vào tất cả các ngày 

trong tuần nên đã tạo thuận lợi cho công dân khi đến giao dịch, phối hợp với văn 

phòng ủy ban nhân dân duy trì tốt chế độ giao dịch một cửa đúng quy định. 

 Từ đầu năm  đến nay, thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định, kết quả đạt được như sau:   

Chứng thực bản sao từ bản chính: 705 bản; chứng thực chữ ký: 44 trường 

hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch và văn bản phân chia di sản thừa kế: 214 

trường hợp. 

Hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ theo từng năm, từng loại. Thực hiện đúng với 

quy định của pháp luật. 

5. Công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 

Tham mưu tổ chức 01 cuộc đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch 

UBND xã với nhân dân. Tiếp nhận 03 đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai và đã giải 

quyết. 

6. Kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực tư pháp 



Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Quyết 

định số 1929/QĐ- UBND, ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2020-2025; Công văn 

số 869/UBND- VHTT, ngày 02/7/2020 của UBND huyện về việc triển khai tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4. Kết quả đạt được:  

 Lĩnh vực tư pháp đã cập nhật được 125 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3. 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật 

Công chức Tư pháp hộ tịch xã đã bám sát Kế hoạch công tác năm 2022 để 

triển khai thực hiện, đã chủ động tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện tốt 

các mặt công tác Tư pháp, chỉ đạo, đôn đốc công chức Tư pháp - hộ tịch xã thực 

hiện các mặt công tác chuyên môn đúng tiến độ thời gian đã định. 

Thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của xã, thực hiện tốt 

các mặt công tác Tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của nhân dân; Công tác chứng 

thực được duy trì thực hiện đúng tinh thần Nghị định 23/NĐ-CP đáp ứng nhu cầu 

về thời gian, đi lại, không gây phiền hà cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để 

nhân dân yên tâm lao động sản xuất. 

Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm một cửa chứng thực bản sao việc số 

hóa mất khá nhiều thời gian, cán bộ phụ trách mới tiếp nhận công việc nên việc 

thực hiện còn khó khăn, nếu thực hiện theo đúng yêu cầu theo phần mềm dịch vụ 

công tập trung gây phiền hà cho nhân dân. 

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, việc tham mưu 

UBND xã mời cấp trên về tổ chức tuyên truyền pháp luật còn chậm, tập huấn 

nghiệp vụ cho Thành viên Tổ hoà giải chưa thực hiện được do thiếu kinh phí. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở xã vẫn chưa được tiến hành một 

cách thường xuyên để nâng cao tầm nhận thức cho cán bộ và nhân dân, công tác 

thống kê, báo cáo còn chậm. 

Tủ sách pháp luật chưa phát huy hiệu quả, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu 

cầu công việc. 

Công tác chứng thực hợp đồng giao dịch, văn bản thừa kế vẫn còn nhiều bất 

cập giữa địa phương và văn phòng đăng ký đất đai, gây khó khăn, phiền hà cho 

người dân. 

Công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của 

một số ban ngành với UBND xã có lúc chưa chặc chẽ nên việc tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật có khi thiếu thường xuyên, chưa kịp thời và chất lượng 

chưa cao. 

 

 

 

 



Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tư pháp 6 tháng 

còn lại theo kế hoạch đề ra. Trong đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau:         

-Công tác rà soát Văn bản QPPL phấn đấu đạt 100% văn bản phải được rà 

soát, kiểm soát. 

-Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn xã. 

-Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Tham 

gia các buổi hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong xử lý các tranh chấp dân sự, 

các đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân. 

-Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã 2022.Phấn đấu 

100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn. 

-Tiếp tục xác minh hộ tịch cho người người dân đăng ký lại khai sinh do 

không có ngày, tháng sinh để làm thẻ CCCD. 

Trên đây là bản báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công tác tư pháp từ 

ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 5 năm 2022 đề nghị  phòng Tư pháp của Huyện 

quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo để công tác tư pháp, ngày một tốt hơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch; 

- Lưu: VP, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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