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UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ GIA TÂN

__________________

Số: 62/BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

        
               Gia Tân, ngày 07 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
 Kết quả tự kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch 

Của Ủy ban nhân dân xã Gia Tân năm 2022
_________________________________________

- Thực hiện Kế hoạch số: 66/KH - TP, ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Phòng 
Tư pháp huyện Gia Lộc.  Về việc Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022. 

- UBND xã Gia Tân báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch 
xã năm 2022 cụ thể như sau:
          I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO:

1. Các văn bản ban hành:
- Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp - Hộ tịch năm 2022. Trọng tâm là 

thực hiện Luật Hộ Tịch, thực hiện các Nghị Định và các Thông Tư liên tịch của 
Chỉnh phủ, của Bộ tư pháp và các ngành có liên quan. Về thực hiện nhiệm vụ, cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực bản sao từ bản 
chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng 
giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, 
đăng ký kết hôn, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
tại địa phương.

- Trong những năm qua dưới sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Tư 
Pháp huyện Gia Lộc. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gia Tân, thường xuyên làm tốt công tác 
tham mưu cho lãnh đạo UBND xã. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ 
với UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể và các ngành liên quan của địa phương, 
trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó thực hiện tốt chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước. Tham mưu cho lãnh đạo 
UBND xã thường xuyên kiểm tra rà soát việc soạn thảo văn bản của HĐND - 
UBND xã, các ban ngành đoàn thể đã ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản đã cơ 
bản đảm bảo về thể thức theo quy định; trình tự ban hành đầy đủ, chặt chẽ, chất 
lượng văn bản ngày càng được nâng cao.

- Trong năm 2022, HĐND, UBND xã Gia Tân đã soạn thảo và ban hành 
được tổng số là: 293 văn bản các loại cụ thể là. (Số liệu tính từ ngày 01/01/2022 
đến ngày 07/10/2022). 

* Văn bản Của HĐND xã:
- Nghị quyết  HĐND: 07.



2

- Tờ trình HĐND      : 02.
* Văn bản Của UBND xã:
- Quyết định UBND: 62
- Tờ trình :  30
- Kế hoạch :  18
- Báo cáo :  63
- Thông báo :  25
- Công văn :  86
2. Công tác triển khai:
- Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện 

Gia Lộc về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn 
huyện Gia Lộc năm 2022.

- Ngày 21/01/2022 UBND xã Gia Tân xây dựng kế hoạch số 03/KH-UBND. 
Về việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022. Bảo 
đảm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy 
định của pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác rà soát, hệ thống hóa 
văn bản trên địa bàn xã. Đồng thời ngày 15 tháng 02 năm 2022, UBND xã ban 
hành báo cáo số: 04/BC-UBND. Về kết quả tự kiểm tra, rà soát văn ban Quy phạm 
pháp luật năm 2021. 

- Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản  được UBND xã 
thường xuyên triển khai, liên tục, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, 
nghiêm túc, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Bảo đảm sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể của địa phương. 

  - Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách 
nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban nhân dân xã, trong 
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND được thực hiện thường xuyên, kịp 
thời, có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường trách nhiệm và năng lực chuyên môn trong công tác xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái 
pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đề xuất đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
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1. Công tác hộ tịch:
- Việc đăng ký hộ tịch là điều kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của 

một con người từ khi sinh ra đến khi chết đi. Do vậy việc quản lý đối với công tác 
hộ tịch có ý nghĩa hết sức quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp chính 
quyền, là phương tiện hữu hiệu để quản lý dân cư trong địa bàn toàn xã.

- Thông qua việc đăng ký hộ tịch của từng cá nhân, Nhà nước sẽ xác định 
được mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ của từng công dân. Đồng thời lắm được 
những biến động ở khu dân cư về tình trạng sinh, tử, kết hôn, phục vụ cho việc 
hoạch định các chính sách phát triển KT - XH, An ninh, Quốc phòng và chính sách 
kế hoạch hoá gia đình. Xuất phát từ nhiệm vụ trên, công tác Tư pháp - Hộ tịch xã 
Gia Tân đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả cụ thể như 
sau: (Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/10/2022). 

* Tống số:
- Đăng ký khai sinh là: 177 người.
- Đăng ký kết hôn là: 51 đôi.
- Đăng ký khai tử là: 31 người.
- Xác nhận TTHN là: 28 trường hợp.
- Đăng ký con Nuôi: Không.
- Đăng ký nhân Cha; Mẹ con: Không.
- Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tổng số đề nghị là: 41 cháu. 

Đã cấp được 41 cháu có thẻ BHYT đạt tỷ lệ 100%.
2. Công tác chứng thực:
- Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03/3/2020 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 16/02/2015. 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; Công tác chứng thực tại xã 
đã được triển khai có hiệu quả, trình tự, đúng thủ tục chứng thực, thực hiện theo 
đúng quy định của pháp Luật, giải quyết kịp thời, thuận tiện, đáp ứng yêu cầu phục 
vụ nhân dân trong xã 6 buổi/ tuần đảm bảo tốt công tác tiếp dân và giải quyết có 
hiệu quả. (Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/10/2022), đã tiếp nhận và chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký cụ thể là. 

+ Chứng thực bản sao từ bản chính là 1.040 bản.
+ Chứng thực bản sao từ bản chính điện tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia 

là: 472 bản.
+ Chứng thực chữ ký là 12 lượt = 24 bản.
+ Chứng thực HĐGD là 39 lượt = 78 bản. 
3. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật:
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- Căn cứ kế hoạch số: 12/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Gia 
Lộc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

- Ngày 21/01/2022 UBND xã Gia Tân ban hành Quyết định số 05/QĐ-
UBND. Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo PBGDPL xã Gia Tân năm 2022. Ban chỉ 
đạo PBGDPL của xã gồm 19 Ông, Bà. Ông: UVBTV - Phó chủ tịch UBND xã làm 
Trưởng ban,  Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã làm phó ban thường trực, các thành 
viên BCĐ là các ban ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn. Đồng thời 
ban hành Kế hoạch số: 02/KH-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ban chỉ 
đạo xã về việc phổ biến, giáo dục pháp luật xã Gia Tân năm 2022. Đồng thời 
UBND xã Gia Tân ban hành Quyết định số 06,07,08/QĐ-UBND. Về việc Kiện 
toàn Tổ hòa giải cơ sở thôn An Tân, thôn Lãng Xuyên, thôn Phúc Tân - xã Gia Tân 
năm 2022. 

- Căn cứ công văn số: 49/TP- HGV, ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Phòng 
Tư pháp, huyện Gia Lộc. Về việc kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở 
năm 2022. 

- Ngày 23/06/2022, UBND xã Gia Tân ban hành Quyết định số 
43,44,45/QĐ-UBND. Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở thôn An Tân, thôn Lãng 
Xuyên, thôn Phúc Tân - xã Gia Tân năm 2022. Mỗi tổ hòa giải ở các thôn gồm có 
6 thành viên Ông: Bí thư chi bộ - Trưởng thôn làm tổ trưởng. Ông phó bí thư chi 
bộ - Phó Trưởng thôn làm tổ phó, các thành viên của tổ hòa giải gồm các Ông, Bà 
là chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể trong thôn;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng, Chính quyền địa phương. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gia Tân, 
thường xuyên tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính quyền, đồng thời phối hợp với 
UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể và các ngành liên quan, trong công tác thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước, các văn bản Pháp quy và 
pháp Luật quy định. Trong đó trọng tâm tuyên truyền về việc thực hiện Thông tư 
số 01/2020/TT-BTP, ngày 03/3/2020 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 16/02/2015. 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; Tuyên truyền thông tư số: 04/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 5 năm 2020 của Bộ tư pháp. Về quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật hộ tịch và nghị định số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; tuyên truyền để 
toàn dân trong xã hiểu, nắm được và thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.
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 - Thường xuyên phối hợp với phòng Tư pháp huyện Gia Lộc, trong công tác 
chuyên môn của ngành trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch. Để kịp thời giải quyết trả 
lời những vướng mắc về chuyên môn nhằm phục vụ công tác tiếp công dân, giải 
quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của công dân tại địa phương ngày một 
tốt hơn.

- Trong năm 2022 thực hiện công văn Số: 35/CV-PBGDPL, ngày 28 tháng 4 
năm 2022 và công văn Số: 65/CV-PBGDPL, ngày 09 tháng 9 năm 2022 của hội 
đồng PBGDPL huyện Gia Lộc. Về việc hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến năm 2022. Qua 02 đợt hưởng ứng cuộc thi, xã Gia Tân có 56 đồng chí là 
cán bộ, công chức, người lao động tham gia hưởng ứng cuộc thi;

4. Công tác hoà giải, tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 
công dân:

- Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi 
nhận tại Hiến pháp. Khiếu nại tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân 
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 
các tổ chức và cá nhân. Chính vì vậy UBND xã đã coi trọng việc giải quyết đơn 
thư, khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những công việc quan trọng trong 
thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước ở địa phương;

- Địa phương bố trí lịch trực hàng tuần của lãnh đạo và công chức của 
UBND xã để tiếp công dân, để nắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ảnh của 
nhân dân, những vấn đề mà nhân dân quan tâm;

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định, theo dõi, ghi chép số 
lượt công dân đến đề nghị, phản ánh. Sau khi tiếp nhận đơn thư, phân loại, xem xét 
UBND xã đã tiến hành phối hợp với UB MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, 
tổ hoà giải các cơ sở tiến hành thụ lý và giải quyết, sau khi giải quyết, hòa giải 
không thành chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên tiến hành giải quyết theo thẩm 
quyền của pháp luật.

- Năm 2022 UBND xã tiếp nhận 01 đơn đề nghị về cấp giấy CNQSD đất ở, 
căn cứ vào các quy định của pháp luật UBND xã đã thụ lý và trả lời công dân theo 
đúng quy định pháp luật.

6. Công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp Luật:
- Được sự quan tâm của Phòng Tư pháp huyện cùng với cấp ủy, chính quyền 

địa phương. Tủ sách pháp Luật của xã được lưu giữ tổng số là 299 đầu sách được 
đặt ở phòng tiếp công dân để thuận tiện cho việc lưu thông sách với nhân dân.

- Trong năm số người mượn sách để tham khảo là 35 người, có sổ ghi chép, 
theo dõi ngày mượn và ngày trả sách.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Những kết quả đạt được:
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- Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành UBND xã đã 
chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã đã chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, 
toàn diện và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: chất lượng công tác thẩm định, 
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo các văn bản 
quy phạm pháp luật được kiểm soát chặt chẽ trước, sau khi ban hành; công tác phối 
hợp trong theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành 
chính có nhiều chuyển biến tích cực; việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực hành chính tư pháp được đẩy mạnh, qua đó nâng cao được chất lượng giải 
quyết yêu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực Hộ tịch đi vào nề nếp, 
công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các 
chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại 
địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp 
luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đảm 
bảo các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành tư pháp 
được giải quyết kịp thời.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành Luật 

Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn một số hạn chế đó là:  
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn về công tác Tư pháp - Hộ tịch, còn phải tham mưu Chủ tịch UBND xã giải 
quyết các vụ việc về hòa giải, khiếu nại - tố cáo nên chiếm khá nhiều thời gian dẫn 
đến việc quá tải và làm ảnh hưởng nhiều đến việc giải quyết các đầu công việc 
chuyên môn. Mặt khác về trình độ chuyên môn còn hạn chế.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp Luật của nhà nước, 

bằng nhiều hình thức, nhất là thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 
thanh của xã. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể và các 
thôn tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị. Tuyên truyền thực hiện Luật Hộ Tịch, 
tuyên truyền thực hiện các Nghị định và các Thông tư liên tịch của Chỉnh phủ, của 
Bộ tư pháp và các ngành có liên quan, về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp - 
Hộ tịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt việc tổ chức tiếp công dân, duy trì thường xuyên, tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa của xã, làm tốt công tác chứng thực 
online, chứng thực chính điện tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia cho tổ chức, cá 
nhân và giải quyết kịp thời các công việc có liên quan, phục vụ nhân dân trong xã 
6 buổi/tuần đảm bảo tốt công tác tiếp dân và giải quyết thực hiện đúng thẩm quyền 
và tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp Luật;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, kiểm soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 
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27/KH-UBND. Về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 
2022. Triển khai kế hoạch số: 28/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
UBND xã. Về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước (CCHC) nhà nước giai 
đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 
UBND xã. Về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Gia Tân.

- Tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các ban, ngành đoàn 
thể xã, nhất là công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã. Thực hiện có hiệu 
quả Đề án của huyện ủy về "xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện 
Gia Lộc, giai đoạn 2021-2025".

- Chủ động và tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án. 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động 
lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 
2022 - 2027” trên địa bàn xã Gia Tân. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận 
"một cửa". Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch sử dụng phần mềm hệ thống một cửa 
liên thông với UBND huyện; Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến về Hộ tịch và chứng thực. 
Chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đảm 
bảo theo kế hoạch của UBND, Phòng tư Pháp huyện Gia Lộc;

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
- Đề nghị cấp trên tạo điều kiện mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian 
tới.

Trên đây là báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch của 
UBND xã Gia Tân năm 2022./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp huyện;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Thoại
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