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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 

 

Kính gửi: - Phòng Tư pháp thành phố. 

 

 Thực hiện công văn số 43/UBND-TP ngày 02/6/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc thống kê và báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. UBND phường Hà Huy Tập báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 như sau:  

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022 

I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- UBND phường ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 07/3/2022 về 

việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, trong đó có công tác kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật, 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác theo dõi tình hình thi hành Pháp luật; 

Công tác PBGDPL; Công tác hòa giải ở cơ sở.  

- Ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 01/4/2022 về việc theo dõi thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn phường Hà Huy 

Tập năm 2022. 

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/4/2022 về triển khai công tác trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 

2022 

 Ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/4/2022 phổ biến giáo dục 

pháp luật Quý II/2022. 

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

1.Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý và kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản QPPL. 

 - Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản QPPL: 01 văn bản 

 - Về kiểm tra văn bản QPPL: 0 văn bản 

 - Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: 0  

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

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

-Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL: Công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật được tập trung chỉ đạo. Trong đó triển khai thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định của 

thủ tướng Chính phủ. 
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- Kết quả triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành:  Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 

tập trung chỉ đạo. Ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/4/2022 phổ biến 

giáo dục pháp luật Quý II/2022. 

Việc tuyên truyền được tổ chức theo các hình thức như:  

+ Tổ chức tốt việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, 

của tổ dân phố. Từ đầu năm đến nay đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của phường với số lượng hơn 250 lượt. Nội dung tuyên truyền chú trọng cơ bản 

về việc nghiêm cấm các hành vi đốt pháo nổ, bảo đảm an toàn giao, trật tự kỷ 

cương trong dịp tết Nguyễn Đán;Tuyên truyền về Trật tự  đô thị; Nghị định 

124/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

tuyên truyền Công tác cải cách thủ tục hành chính; một số nội dung Nghị 

định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai… 

+ Thực hiện việc tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường: 

Một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-

2025…. 

- Kết quả triển khai thực hiện luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn 

thi hành:Thực hiện tốt công tác hòa giải ở TDP theo các nhiệm vụ theo quy định, 

hiện nay đang tiến hành đại hội cac chi bộ nên chưa thực hiện kiện toàn lại các tổ 

hòa giải.  

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

luật: Năm 2020, 2021 UBND phường đã được UBND thành phố Hà Tĩnh công 

nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- UBND phường đã bố trí 01 tủ sách Pháp luật với hơn 450 đầu sách; có 7/7 

tổ dân phố có Tủ sách pháp luật được đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố. 

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

luật 

- 6 tháng đầu năm 2022 xử phạt hành chính 09 trường hợp thu 19 625 000 

đồng.  

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được cấp ủy, chính quyền địa 

phương quan tâm và ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện, Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 01/4/2022 về việc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành trên địa bàn phường Hà Huy Tập năm 2022. 

4. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi  

+ Thực hiện đăng ký kết hôn : 15 cặp vợ chồng.  

+ Đăng ký lại kết hôn: 01 cặp 

+ Đăng ký khai sinh:  36  trường hợp.  

+ Đăng ký lại khai sinh: 4 trường hợp. 

+ Đăng ký khai tử: 13 trường hợp.  

+ Thực hiện thủ tục liên thông và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 36 

trường hợp.  

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-91-2019-nd-cp-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-178398-d1.html#noidung
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+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 70 trường hợp. 

 + Thay đổi, cải chính hộ tịch: 01 trường hợp 

+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp 

+ Đăng ký giám hộ: 0 trường hợp 

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 420 bản.  

+ Đăng ký nhận nuôi con nuôi: 0 trường hợp. 

- Về tình hình thực hiện số hóa sổ hộ tịch: Đã hoàn thành số hóa hộ tịch giai 

đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Việc tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

chưa triển khai được... 

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

- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền các Bộ luật, luật mới ban hành và các văn 

bản QPPL đến nhân dân bằng các hình thức phong phú và phù hợp. 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể và các chuyên môn khác có liên 

quan thực hiện tốt các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã theo quy định; 

- Duy trì thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực;  

- Tham mưu công tác hòa giải ở sở; kiện toàn tổ hòa giải cơ sở; công tác tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tư pháp 6 tháng đầu năm 

2022 và giải pháp thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 của UBND 

phường Hà Huy Tập./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp (B/c); 

- Chủ tich, PCT UBND phường; 

- Lưu: VP,TP; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Kim Hoa 
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