
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:        /KL-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày       tháng 3 năm 2023 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực tư pháp tại UBND huyện Chư Păh 

 

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 14/2/2023 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực tư pháp năm 2023 tại huyện Chư Păh. Đoàn thanh tra đã tiến hành 

thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh (sau đây gọi là UBND huyện Chư 

Păh). 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/3/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý 

kiến giải trình của đối tượng thanh tra,  

Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

a) Đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện  

- Tổng biên chế được giao: 03 biên chế; hiện tại có mặt: 02 biên chế; 

khuyết 01 biên chế. 

- Cơ cấu tổ chức hiện nay đang sử dụng gồm: 01 Trưởng Phòng, 01 

Chuyên viên. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật: 02 công chức. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 01 công chức; Trung cấp lý 

luận chính trị: 01 công chức. 

- Tuổi và thời gian công tác: Trên 40 tuổi: 01 công chức (56 tuổi); từ 35 

đến 40 tuổi: 0 công chức; dưới 35 tuổi: 01 công chức (33 tuổi). Thời gian công 

tác trong ngành Tư pháp: 01 công chức trên 10 năm; 01 công chức trên 05 năm. 

b) Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:  

- Tổng số công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn: 21 người/14 xã, 

thị trấn; 07/14 xã, thị trấn bố trí 02 Công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

- Trình độ chuyên môn công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: 01 Thạc sỹ 

Luật; 17 đại học/cao đẳng Luật; 02 trung cấp Luật và 01 trung cấp khác. 

- Lý luận chính trị: 14 người Trung cấp lý luận chính trị.  

- Cơ cấu độ tuổi: Từ 30 đến 51 tuổi. 

- Thời gian công tác trong ngành Tư pháp: 11 công chức trên 10 năm; 06 

công chức từ 05 - 10 năm; 04 công chức dưới 05 năm. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 
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Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch; 

chứng thực; nuôi con nuôi; thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tư pháp giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra tại 

UBND huyện Chư Păh. Kết quả kiểm tra như sau: 

a) Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở 

(HGOCS); chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) 

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, kết quả tổ chức thực hiện cho thấy: 

- Công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản: UBND huyện đã xây 

dựng và ban hành các Kế hoạch, văn bản triển khai công tác PBGDPL, HGOCS, 

CTCPL đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở 

Tư pháp. 

- Việc đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ ở địa phương năm 2022: Ở 

cấp huyện: UBND huyện đã bố trí 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) 

bố trí cho đề án “Giám thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên 

địa bàn huyện”. Ở cấp xã: Có 08/14 đơn vị cấp xã đã tự cân đối, bố trí kinh phí 

cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Còn 06/14 đơn vị cấp xã1 không bố trí 

kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (gọi tắt là Hội 

đồng): Hội đồng đã được kiện toàn, trong năm 2022 và đầu năm 2023 đã xây 

dựng kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai các hoạt động theo kế hoạch, 

hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh. 

- Các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực 

hiện thường xuyên, nổi bật trên địa bàn huyện: Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền miệng; tổ chức các cuộc thi/Hội thi; đăng tải 

thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử; chia sẽ thông tin trên các Fanpage 

trên mạng xã hội Facebook, Zalo Official Account do các cơ quan, đơn vị 

huyện/xã quản lý; thông qua mô hình các Câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy trên địa bàn 

huyện. 

- Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ở địa phương: Chủ yếu thực hiện bằng hình thức treo băng rôn tuyên 

truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị cấp huyện/cấp xã; đăng tải thông điệp 

truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử; chia sẽ thông tin trên các 

Fanpage trên mạng xã hội Facebook, Zalo Official Account của các cơ quan, 

đơn vị cấp huyện/xã. 

- Công tác xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật: Hàng năm, UBND huyện đã 

chỉ đạo rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và truyên truyền viên 

pháp luật cấp xã. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hồ sơ cho thấy một số đơn vị 

cấp xã trên địa bàn huyện, phần căn cứ công nhận là Thông tư số 21/2013/TT-

                                           
1 Gồm các đơn vị: (1) Đăk Tơ Ver, (2) Ia Ka, (3) Ia Khươl, (4) Ia Ly, (5) Ia Mơ Nông, (6) Ia Nhin  
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BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã hết hiệu lực và được thay thế 

bỡi Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (có hiệu lực từ ngày 

10/9/2016). 

- Công tác hòa giải ở cơ sở: UBND các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát và 

kiện toàn lại các tổ hòa giải trên địa bàn với 109 tổ hòa giải 533 hòa giải viên. 

Năm 2022, Phòng Tư pháp đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 109 tổ trưởng tổ hòa 

giải trên địa bàn huyện. Năm 2022, có 10/14 đơn vị cấp xã đã tự cân đối, bố trí 

kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Còn 04/14 đơn vị cấp xã2 

không bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

- Công tác triển khai Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn huyện:  

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã được thành lập, kiện toàn theo 

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND huyện. Qua kiểm tra hồ 

sơ cho thấy: Các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 41/QĐ-UBND là theo 

chức danh. Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng chưa có thông báo về danh sách 

cá nhân cụ thể tham gia Hội đồng để trực tiếp thực nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng theo quy định.  

Kết quả, đánh giá công nhận: 14/14 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022 (theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND 

huyện Chư Păh). Qua kiểm tra hồ sơ thực tế, đối chiếu với kết quả, dữ liệu ghi nhận 

trên Hệ thống Quản lý và Tổng hợp dữ liệu, kết quả thực hiện do Sở Tư pháp quản lý 

cho thấy các căn cứ chấm điểm trong bảng điểm tự chấm của cấp xã và việc xây 

dựng mô hình PBGDPL, HGOCS trên địa bàn còn mang tính chung chung.  

b) Lĩnh vực hộ tịch 

- Số liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 21/02/2023 là 93 

trường hợp, trong đó: 87 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân 

tộc; 06 trường hợp đăng kết hôn có yếu tố nước ngoài. Qua kiểm tra hồ sơ đăng 

ký hộ tịch bảo đảm đúng thời hạn theo quy định, không có tình trạng hồ sơ quá 

hạn. 

- Việc sử dụng, quản lý, Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch: lưu trữ Sổ hộ tịch, 

về cơ bản Sổ hộ tịch, biểu mẫu được sử dụng theo đúng mẫu quy định; công tác 

lưu trữ, bảo quản hệ thống Sổ hộ tịch và hồ sơ đăng ký hộ tịch được thực hiện 

theo quy định. 

- Việc thực hiện thu, nộp phí chứng thực, lệ phí hộ tịch đúng quy định của 

Bộ Tài chính và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 04 hồ sơ hồ sơ cải chính hộ tịch số 

11, 20, 23, 43 năm 2022; 03 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài hồ sơ 

số 01, 03, 05 năm 2022. Qua kiểm tra có 02 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố 

                                           
2 Gồm các đơn vị: (1) Đăk Tơ Ver, (2) Hòa Phú, (3) Ia Ka, (4) Ia Mơ Nông.  
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nước ngoài (hồ sơ số 03, 05) chưa ghi loại việc đăng ký kết hôn (tích ô) trong Sổ 

đăng ký kết hôn. 

c) Lĩnh vực chứng thực 

- Số liệu về công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp: từ ngày 01/01/2022 

đến ngày 23/2/2023 Phòng Tư pháp không có phát sinh hồ sơ.  

- Việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: đã triển khai 

thực hiện văn bản số 2019/UBND-NC ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai văn bản số 8899/VPCP-KSTT ngày 06/12/2021 của Văn 

phòng Chính phủ; văn bản số 1031/UBND-NC ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đã triển khai 

14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Phòng Tư pháp.  

d)  Lĩnh vực nuôi con nuôi 

Không phát sinh hồ sơ nuôi con nuôi. 

đ) Lĩnh vực bồi thường nhà nước 

Không phát sinh hồ sơ bồi thường nhà nước. 

3. Kết luận về những nội dung tiến hành thanh tra 

Qua kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh cho thấy công tác Tư 

pháp trên địa bàn huyện cơ bản đã được Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp 

quan tâm, chú trọng; đã tổ chức triển khai đồng bộ các lĩnh vực của công tác tư 

pháp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót cần rà 

soát, khắc phục:  

- Trong lĩnh vực PBGDPL, HGOCS, CTCPL: Rà soát, đảm bảo tính hiệu 

lực của các văn bản căn cứ trong quá trình công nhận tuyên truyền viên pháp 

luật; có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã đảm bảo nguồn lực thực hiện công 

tác PBGDPL, HGOCS; tổng hợp, thông báo danh sách các cá nhân tham gia làm 

thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện; triển khai 

các giải pháp nâng cao kết quả tự chấm điểm đảm bảo chất lượng, chính xác, 

đúng thời hạn theo quy định; triển khai việc xây dựng các mô hình PBGDPL, 

HGOCS đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Trong lĩnh vực hộ tịch: Đề nghị rà soát, bổ sung loại việc đăng ký kết 

hôn (tích ô) trong Sổ đăng ký kết hôn. 

4. Kiến nghị biện pháp xử lý 

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh: 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn 

chỉnh, khắc phục ngay thiếu sót nêu trên theo đúng quy định pháp luật.  

- Báo cáo kết quả khắc phục thiếu sót nêu tại Kết luận này trước ngày   

03/4/2023 (gửi về Thanh tra Sở Tư pháp). Tổ chức niêm yết công khai Kết luận này 
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tại trụ sở UBND huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận hoặc kể 

từ ngày Kết luận được công bố.  

Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kết luận này. 

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Dương Văn Thành - PGĐ; 

- UBND huyện Chư Păh; 

- Trang Thông tin điện tử STP (công khai); 

- Lưu: VT, TTr, Đoàn TTr. 

 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                               Lê Thị Ngọc Lam 
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