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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2018 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại  
kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Cần Thơ  

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND 
thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố 
Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện, 
cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời cho 

công chức các đơn vị thuộc Sở nội dung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 
10 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đặc biệt các 
nội dung thuộc lĩnh vực của Sở Tư pháp). Đồng thời, Lãnh đạo Sở phân công 
trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng Lãnh đạo đơn vị thuộc Sở thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn đề ra. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
- Ngay từ đầu năm 2019, Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban 

hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 về công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2019, trong đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục 
pháp luật, các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối 
tượng cụ thể.  

Kế hoạch xác định nội dung về tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 
nội dung Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật mới ban hành; quy định pháp 
luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp 
pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành 
chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, 
bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn 
giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm 
hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 
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Ngoài ra, để tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho từng nhóm đối 
tượng cụ thể, Sở Tư pháp đã ký kết các kế hoạch, chương trình phối hợp và đang 
triển khai thực hiện đến từng nhóm đối tượng, như sau: 

+ Kế hoạch số 942/KH-STP-HLHPN ngày 02/4/2019 của Sở Tư pháp và 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về việc thực hiện Chương trình phối hợp “Về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ 
nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 2018 
- 2022” năm 2019 cho đối tượng cán bộ hội viên phụ nữ; 

+ Kế hoạch phối hợp số 939/KHPH-BDT-STP ngày 24/12/2018 giữa Ban 
Dân tộc thành phố và Sở Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối 
tượng người dân tộc thiểu số; 

+ Kế hoạch phối hợp số 16/KH-SNV-STP-ĐPTTH ngày 10 tháng 5 năm 
2019 giữa Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và Sở Tư pháp 
về thực hiện chuyên đề “Gặp gỡ và đối thoại” về tuyên truyền thủ tục cải cách 
hành chính cho người dân; 

+ Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần 
Thơ về phát sóng chuyên mục “Phổ biến pháp luật” nhằm tuyên truyền rộng rãi 
các quy định pháp luật cần thiết, gắn với đời sống sinh hoạt của người dân. 

* Một số kết quả thực hiện các hình thức tuyên truyền cho các nhóm đối 
tượng, như sau: 

- Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến 09 văn bản luật được Quốc hội khóa 
XIV thông qua vào kỳ họp thứ 61 cho 250 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh 
đạo: Văn Phòng, các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Văn phòng, các Ban 
thuộc Hội đồng nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Sở, ban ngành; 
thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; - Thường 
trực Quận ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đại diện các 
Phòng, ban có liên quan; Báo cáo viên pháp luật thành phố và Báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện. 

- Qua công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ và ra 
nhân dân về các quy định pháp luật gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người 
dân. 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật các quận, huyện đã phối hợp tuyên truyền được 4.744 cuộc, có 
205.700 lượt người dự. 

- Phát động đến các Sở, ban, ngành quận huyện về cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức qua Cổng thông tin điện tử của Bộ nhằm 
cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp 

                                           
1 Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt và 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
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lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng 
cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, 
giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tiếp tục phát huy đối với mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” được tổ chức 
sinh hoạt cho đối tượng là cán bộ, hội viên đoàn thể cơ sở nhằm phục vụ công 
tác vận động, tuyên truyền pháp luật ra Nhân dân về những quy định mới của 
pháp luật và những quy định liên quan trực tiếp đến người dân. Hiện có 193 Câu 
lạc bộ pháp luật, từ đầu năm đến nay, đã tổ chức sinh hoạt được 577 cuộc, với 
15.592 lượt người tham dự. 

- Quan tâm, duy trì hoạt động của mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm 
hẹn pháp luật” được thực hiện nhằm khai thác và duy trì tủ sách pháp luật; hiện 
có 110 điểm “Quán Cà phê pháp luật” có đặt tủ sách pháp luật và kệ sách pháp 
luật; 13 cơ sở thờ tự đặt tủ sách pháp luật; cụ thể: mô hình “Quán cà phê pháp 
luật” nhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân 
trên địa bàn; tại các cơ sở thời tự, định kỳ tổ chức sinh hoạt pháp luật cho đối 
tượng đồng bào giáo dân, qua đó tuyên truyền các quy định pháp luật về dân tộc, 
tôn giáo, về đất đai, hộ tịch… hoặc thông qua mô hình “Điểm hẹn pháp luật” 
được tổ chức sinh hoạt pháp luật định kỳ tại các điểm chùa Khơ-me trên địa bàn. 
Qua thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, các tủ sách pháp luật trên địa bàn có 
27.319 lượt người mượn, đọc. 

- Tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện 
thông tin đại chúng, phối hợp tốt với cơ quan Báo Pháp luật, Báo Cần Thơ, Đài 
Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 

+ Qua Chương trình phối hợp thực hiện Chuyên mục “Phổ biến pháp luật” 
giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh - Truyền hình, đã thực hiện phát qua sóng 
truyền hình và sóng phát thanh quy định của Hiến pháp, các quy định về quyền 
dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp, các quy định pháp luật cần phổ 
biến đến người dân, với thời lượng phát sóng 12 phút/ngày. 

+ Hàng tháng, biên tập, in ấn Tờ “Thông tin phổ biến pháp luật” phát hành 
đến các Tổ hòa giải ấp, khu vực, Câu lạc bộ pháp luật, công chức và hội viên các 
hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố, đã phát hành được 850 tờ tin. 

* Về một số giải pháp để thực hiện tốt công tác đẩy mạnh phổ biến, 
giáo dục pháp luật 

- Tăng cường vai trò tham mưu, tư vấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, nhất là vai trò đầu mối của cơ 
quan thường trực Hội đồng. Tiếp tục tham mưu tốt việc ban hành các văn bản tổ 
chức thực hiện công tác PBGDPL kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt 
lưu ý tham mưu đối với văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL trên 
địa bàn thành phố. 

- Củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; quan 
tâm, đảm bảo nguồn lực và chất lượng nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL; 
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chú trọng đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng đối 
với đội ngũ không chuyên trách.  

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ; thực hiện tốt các kế 
hoạch, chương trình phối hợp về tuyên truyền , phổ biến pháp luật cho từng 
nhóm đối tượng với nội dung và hình thức phù hợp ; phát huy hiệu quả tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luậ t trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
mạng Internet; đa dạng hoá các loại tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật với 
các nội dung gắn liền với đời sống sinh hoạt người dân, những vấn đề dư luận xã 
hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; đổi mới và đa dạng hoá các 
hình thức thi tìm hiểu pháp luật , giao lưu, sinh hoạt văn hoá , văn nghệ có lồng 
ghép nội dung pháp luật. 

2. Về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; 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 quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/9/2016 của 
Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật thành phố và các văn bản hướng dẫn có liên quan; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 
trong công tác soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 
UBND thành phố bằng nhiều hình thức như: văn bản, tổ chức cuộc họp, gặp mặt 
trao đổi hướng dẫn trực tiếp hoặc hướng dẫn qua điện thoại;  

- Tổ chức các cuộc họp tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật với 
sự tham gia của cơ quan chủ trì dự thảo văn bản, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự 
thảo văn bản để làm cơ sở cho Sở Tư pháp thẩm định văn bản đảm bảo tính hợp 
hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả khi của văn bản khi được ban hành; 

- Tạo điều kiện cho công chức làm công tác chuyên môn của Sở Tư pháp 
tham gia đầy đủ các buổi tập huấn công tác văn bản do các bộ, ngành trung ương 
tổ chức; qua đó, đảm bảo công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày 
càng nâng cao, đảm bảo về thời gian hoặc sớm hơn thời gian quy định; 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp thẩm định 01 đề nghị xây dựng 
Nghị quyết của HĐND thành phố, 08 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố, 
10 dự thảo quyết định của UBND thành phố; 22 văn bản trao đổi, hướng dẫn các 
sở, ngành liên quan đến việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản. Tham gia 
góp ý 18 dự thảo văn bản của Trung ương và 50 dự thảo văn bản của địa 
phương.  

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật:  
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Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 
26/12/2018 về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; 
Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 công bố danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2018; báo cáo công tác kiểm tra, 
xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; công bố 
kết quả hệ thống hóa 05 năm (2014-2018). Đồng thời, Sở Tư pháp thực hiện tự 
kiểm tra 08 quyết định do UBND thành phố ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 
03 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành, nhằm kịp thời phát hiện 
những văn bản có sai sót hoặc trái quy định để tham mưu UBND thành phố, 
UBND quận, huyện kịp thời xử lý. 

* Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND: 

- Thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, thẩm định dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao 
chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở địa phương. 

- Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành: 
+ Quan tâm, chỉ đạo công chức thuộc đơn vị mình, nghiên cứu Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn 
bản cho phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ, đặc  biệt là các 
nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND thành phố. 

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước cấp trên giao cho địa phương quy định chi tiết thuộc lĩnh vực mình phụ 
trách để tham mưu HĐND, UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật một 
cách kịp thời, hiệu quả. 

3. Về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 
a) Lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật 
- Hiện nay trên địa bàn thành phố có 269 luật sư chính thức, 70 Văn 

phòng luật sư; 23 Công ty luật; 13 Chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư 
các tỉnh khác đăng ký hoạt động tại thành phố Cần Thơ; 03 Trung tâm tư vấn 
pháp luật (thuộc Đoàn luật sư, Liên đoàn Lao động thành phố và Hội Luật gia 
thành phố), với 37 tư vấn viên pháp luật; 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 
10/01/2019 thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư và tư vấn 
pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; Kế hoạch số 64/KH-
UBND ngày 29/3/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;  

- Làm việc với các sở, ngành về việc trao đổi, tham mưu UBND thành phố 
về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội luật sư của Đoàn luật sư thành phố Cần 
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Thơ nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo UBND thành phố về tình hình chuẩn bị tổ 
chức Đại hội của Đoàn luật sư thành phố; 

- Ban hành Kế hoạch về kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành 
nghề luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; Công 
văn gửi các tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật về việc 
chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ luật sư và tư vấn pháp luật trong thời gian tới; 

- Ban hành Quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký hoạt động của 07 Văn 
phòng luật sư; Quyết định về việc cấp thẻ tư vấn viên pháp luật cho 02 trường 
hợp thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia thành phố Cần Thơ; Công 
văn gửi UBND các phường về việc xác minh thông tin liên quan đến 04 Văn 
phòng luật sư; 

- Cấp mới 06 giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; cấp lại 
04 giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư do thay đổi trụ sở hoạt động 
và thay đổi tên. 

b) Lĩnh vực công chứng 
- Hiện nay trên địa bàn thành phố 28 tổ chức hành nghề công chứng với 58 

công chứng viên; 
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

16/01/2019 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ năm 2019; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ 
chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018; 

- Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới về công chứng và tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức về khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ 
liệu công chứng, chứng thực, thu hút 120 học viên tham dự; 

- Tham mưu UBND thành phố tờ trình về việc đề nghị xây dựng Quy định 
tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ. Sở Tư pháp cũng đã có Công văn gửi các sở, ngành về việc 
góp ý kiến Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn gửi 
UBND thành phố về việc đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định quy định tiêu 
chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng để lấy ý kiến cơ 
quan, tổ chức và cá nhân. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã có Báo cáo kết quả lấy 
ý kiến đối với Dự thảo Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng trên địa bàn thành phố. 

- Ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tổ chức, hoạt động 
của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; 
Công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng về việc kiểm tra tình hình tổ 
chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng năm 2019 (đợt 1); 

- Ban hành Công văn gửi Bộ Tư pháp về việc chuyển hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm công chứng viên 01 trường hợp; Công văn gửi Hội công chứng viên 
thành phố về việc tổ chức trao đổi việc sửa đổi Quy chế phối hợp; Công văn trả 
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lời các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ 
cung cấp thông tin về công chứng viên cho 23 trường hợp; Công văn gửi các Sở 
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ cung cấp 
thông tin về công chứng viên đối với 03 trường hợp; 

- Cấp lại 12 giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng do thay đổi 
nội dung đăng ký hoạt động. Ban hành Quyết định xóa đăng ký hành nghề và 
thu hồi Thẻ công chứng viên đối với 05 trường hợp; Quyết định về việc ghi tên 
vào danh sách đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho 08 trường 
hợp. 

c) Lĩnh vực giám định tư pháp 
- Hiện nay trên địa bàn thành phố có 02 tổ chức giám định tư pháp gồm: 

Trung tâm pháp y, Phòng kỹ thuật hình sự; 01 tổ chức Giám định pháp y tâm 
thần khu vực thuộc Bộ Y tế quản lý và có 01 tổ chức giám định theo vụ việc 
trong lĩnh vực xây dựng là Công ty Cổ phần ACI, với tổng số 132 giám định 
viên; 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 
10/01/2019 về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám định tư 
pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện công 
tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018; báo cáo công 
tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ phục 
vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội; 

- Ban hành Công văn gửi Cục Bổ trợ tư pháp về việc tham gia ý kiến về dự 
thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám 
định tư pháp; Công văn gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 
Công an thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 
động giám định tư pháp; Công văn gửi Cục Bổ trợ tư pháp về việc xin ý kiến 
hướng dẫn về trường hợp giám định viên tư pháp đã chuyển công tác khác nay 
được điều động về lại đơn vị cũ; Công văn gửi Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 
an thành phố Cần Thơ về trường hợp giám định viên tư pháp đã chuyển công tác 
khác nay được điều động về lại đơn vị cũ; 

d) Lĩnh vực đấu giá tài sản 
- Hiện nay trên địa bàn thành phố có 10 tổ chức đấu giá tài sản (trong đó có 

01 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 06 công ty, 03 Chi nhánh) và 01 Văn 
phòng đại diện, có 32 đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài 
sản; 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 
10/01/2019 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt 
động đấu giá tài sản tại thành phố Cần Thơ năm 2018; 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức 
đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; 
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- Thực hiện việc cấp 02 giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức đấu giá tài sản; 
- Ban hành Quyết định về việc cấp thẻ cho đấu giá viên đối với 04 trường 

hợp; Công văn gửi Cục Bổ trợ tư pháp về việc báo cáo danh sách đấu giá viên 
được cấp thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP; 
Công văn về việc chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ đấu giá tài sản; Công văn gửi 
các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ cung 
cấp thông tin về đấu giá viên đối với 04 trường hợp; 

- 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện ký kết 
20 hợp đồng, tổ chức bán đấu giá được 29 cuộc, đấu giá thành 29 cuộc, tổng giá 
khởi điểm 79.078.552.607 đồng, tổng giá bán được 85.523.531.840 đồng, chênh 
lệch so với giá khởi điểm 6.444.979.233 đồng. 

e) Trợ giúp pháp lý 
- Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 01 Trung tâm trợ giúp pháp lý với 04 

Phòng nghiệp vụ, 08 Chi nhánh và 67 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được thành 
lập tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố;  

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 
28/01/2019 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác TGPL năm 2019; 

- Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật 
TGPL năm 2017 và các hoạt động TGPL trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, trong các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, TGPL ngoài trụ sở và các 
hình thức truyền thông khác phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép triển khai 
Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn trong các Hội nghị triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm công tác TGPL năm 2019 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
TGPL năm 2019;  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/UBND ngày 27 tháng 10 
năm 2015 về việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 
2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; quan tâm xây dựng Đề án sắp xếp, tổ 
chức lại Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 
2025; 

- 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện TGPL 
miễn phí 688 vụ (tham gia tố tụng 114 vụ, tư vấn 572 vụ, đại diện ngoài tố tụng 
02 vụ). TGPL ngoài trụ sở 48 cuộc, 452 việc tư vấn. Truyền thông về TGPL 
thông qua mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL ở các quận, huyện 101 cuộc, thu 
hút 3.891 lượt người tham dự, cấp phát hơn 8.031 tờ gấp pháp luật.  

* Về một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp 

- Đối với lĩnh vực luật sư:  
+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của 

các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương, đảm bảo thực hiện đúng theo quy 
định của pháp luật; góp phần bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; nâng cao vai trò, vị thế của luật 
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sư trong sự nghiệp bảo vệ công lý, công bằng xã hội và góp phần thúc đẩy hội 
nhập quốc tế của thành phố. 

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực 
thương mại, đầu tư để đáp ứng nhu cầu tư vấn và tham gia tranh tụng liên quan 
đến hội nhập kinh tế quốc tế của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

+ Rà soát, tham mưu UBND thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
sửa đổi hoăc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan hoạt động của luật sư, 
nhằm hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật 
sư trên địa bàn thành phố. 

+ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động 
hành nghề luật sư giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố; phối hợp Đoàn 
luật sư thành phố thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật 
và quy tắc đạo đức hành nghề luật sư; đổi mới công tác bồi dưỡng kỹ năng 
nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho luật sư và thư ký nghiệp vụ của các tổ chức 
hành nghề luật sư tại địa phương. 

+ Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 
thành phố hoàn thành thủ tục tổ chức đại hội luật sư Đoàn luật sư thành phố 
nhiệm kỳ 2018-2023. 

+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ 
chức hành nghề luật sư, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư mới thành lập 
nhằm đảm bảo hoạt động của tổ chức này theo đúng pháp luật; phát hiện và xử 
lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động luật sư. 

- Đối với lĩnh vực công chứng: 
+ Tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt các quy định của Luật 

Công chứng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên 
quan đến quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan.  

+ Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi hoặc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan nhằm hoàn 
thiện thể chế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng 
trên địa bàn thành phố. 

+ Kiến nghị UBND thành phố đề nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 
phủ 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, cần bổ sung thêm quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ 
chức hành nghề công chứng có hành vi không nộp hoặc nộp báo cáo trễ hạn theo 
quy định. 

+Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mền cơ sở dữ liệu công 
chứng cũng như tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, khai thác và sử 
dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực của thành phố. 
Từ đó sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 



 10 

dữ liệu công chứng đạt hiệu quả cao, góp phần hạn chế những rủi ro cho công 
chứng viên khi hành nghề. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; bảo đảm tổ chức hành nghề 
công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu công chứng các 
hợp đồng, giao dịch của người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác 
trong xã hội trong thời gian tới. 

+ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp làm việc giữa Sở Tư pháp và Hội công 
chứng viên thành phố; phối hợp Hội công chứng viên thành phố thực hiện công 
tác giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề 
công chứng; đổi mới công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp 
luật cho các công chứng viên và thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề 
công chứng tại địa phương. 

+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ 
chức hành nghề công chứng, đặc biệt là các tổ chức hành nghề công chứng mới 
thành lập nhằm đảm bảo hoạt động của tổ chức này theo đúng pháp luật; phát 
hiện và xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 
công chứng. 

- Đối với lĩnh vực giám định tư pháp:  
+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung của 

Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan dưới nhiều hình thức để 
cá nhân, tổ chức hiểu được vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giám định tư 
pháp; để hoạt động giám định tư pháp ngày trở thành công cụ quan trọng, phục 
vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án hình 
sự, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách 
quan và đúng pháp luật. 

+ Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc bồi dưỡng 
kiến thức pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người làm giám 
định tư pháp. Từ đó sẽ giúp ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ giám định viên tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng vụ việc được 
giám định, đáp ứng được yêu cầu trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố 
tụng và yêu cầu giám định của tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố. 

+ Củng cố, phát triển, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ người giám 
định tư pháp; tiếp tục phát triển, bổ nhiệm giám định viên tư pháp, bảo đảm đáp 
ứng kịp thời, chất lượng theo yêu cầu của hoạt động tố tụng. 

+ Tiếp tục tham mưu rà soát lại danh sách Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, lựa chọn những người 
có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết, thực sự là đại diện của các cơ quan, đơn vị 
chức năng để giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 
thực hiện Đề án. 
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+ Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện 
tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động 
giám định tư pháp tại địa phương cũng như tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp 
trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động giám định tố tụng hình 
sự khi có yêu cầu. 

+ Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, 
phương tiện phục vụ hoạt động giám định hiện có để tham mưu UBND thành 
phố xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, 
phương tiện phục vụ cho công tác giám định tư pháp. 

- Đối với lĩnh vực đấu giá tài sản:  
+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản năm 2016 

và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế 
hoạch “Phát triển và tăng cường năng lực cho đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 
năm 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 
quan đến hoạt động đấu giá tài sản; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với 
quy định của Luật đấu giá tài sản. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đấu 
giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; 
quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán 
bộ làm công tác quản lý. 

+ Tiếp tục trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các 
điều kiện khác phục vụ cho việc doanh nghiệp đấu giá thực hiện chuyển đổi việc 
đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật đấu giá tài sản. 

+ Thực hiện việc công bố thủ tục hành chính về đấu giá tài sản thuộc thẩm 
quyền của Sở Tư pháp theo quy định của Luật đấu giá tài sản. 

+ Thực hiện việc đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản 
thuận lợi, kịp thời, góp phần nhanh chóng đưa các doanh nghiệp đấu giá tài sản 
đi vào hoạt động ổn định. 

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật, công bố danh sách đấu giá viên, tổ chức đấu 
giá tài sản tại địa phương theo quy định. 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các 
tổ chức đấu giá tài sản, đặc biệt là các tổ chức mới thành lập nhằm đảm bảo hoạt 
động của tổ chức này theo đúng pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời đối với 
những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản. 
 - Đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý:  
 + Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt Đảng văn số 1292-CV/TU ngày 
23/4/2014 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên 
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địa bàn thành phố Cần Thơ; Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 
2015 - 2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ năm 2019. 
 + Tập trung nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của Trợ giúp viên 
pháp lý trong tham gia tố tụng, tư vấn và đại diện ngoài tố tụng; đánh giá chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; chất lượng trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở; khảo 
sát mức độ hài lòng của người dân sau khi trợ giúp pháp lý; tập huấn chuyên sâu 
nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ 
người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 
1. Tham mưu UBND thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các kế 

hoạch thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.   
 2. Tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 theo Quyết định 
số 284/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố ban hành Chương 
trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2019; bám sát 
Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và tình hình thực tế tại địa phương, góp 
phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành và thành phố. 
 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 
10 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Sở Tư 
pháp./. 
 
Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 
- HĐND, UBND TP.Cần Thơ;    
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                                                                                                                                
- Lưu: VT.  
 
 
                                                                                     Võ Văn Chính 
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