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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 142/BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  06  tháng 6  năm 2019 
           

 

BÁO  CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

   phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019 

                    
 

I. CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra h nh chính 

Tiến hành triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính và phòng, 

chống tham nhũng trong quý III năm 2019. 

2. Thanh tra chuyên ng nh 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

Tổ chức 05 cuộc thanh tra chuyên ngành (tăng 03 cuộc so với cùng kỳ 

năm 2018) trong lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực đối với Phòng Tư pháp thành 

phố Long Xuyên
1
, Phòng Tư pháp huyện An Phú

2
; lĩnh vực công chứng, 

chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lục Văn Tiến
3
, Văn phòng công 

chứng Ngô Chiến
4
 và lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

5
 đối với Văn 

phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Tịnh Biên, Văn phòng đăng ký đất 

đai Chi nhánh thành phố Châu Đốc và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh 

huyện Châu Phú. 

Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra thực tế tại các đơn vị được thanh 

tra nêu trên theo đúng tiến độ, nội dung Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến 

hành thanh tra. 

b) Kết quả thanh tra 

- Lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực: Các đơn vị chấp hành khá tốt các quy 

định c a pháp lu t v  tr nh tự, th  tục đăng ký hộ tịch và chứng thực. Tuy 

nhiên, công tác ghi chép, lưu trữ, quản lý và sử dụng hồ sơ, sổ sách chưa được 

thực hiện nghiêm túc, kho lưu trữ xuống cấp. Ban hành Kết lu n thanh tra số 

353/KL-STP ngày 02/4/2019 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch - Chứng 

thực tại Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2019 và 

Kết lu n thanh tra số 354/KL-STP ngày 02/4/2019 c a Sở Tư pháp v  lĩnh 

                                                 
1
 Theo Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 11/02/2019 c a Sở Tư pháp. 

2
 Theo Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 11/02/2019 c a Sở Tư pháp. 

3
 Theo Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 04/4/2019 c a Sở Tư pháp. 

4
 Theo Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 04/4/2019 c a Sở Tư pháp. 

5
 Theo Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 19/4/2019 c a Sở Tư pháp. 
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vực Hộ tịch - Chứng thực tại Phòng Tư pháp huyện An Phú, tỉnh An Giang 

năm 2019. 

- Lĩnh vực công chứng, chứng thực: Các đơn vị chấp hành khá tốt các 

quy định c a pháp lu t v  tr nh tự, th  tục công chứng, chứng thực và công 

tác lưu trữ. Tuy nhiên, v n còn một số hạn chế trong việc thu phí thù lao công 

chứng và giải quyết các chính sách cho người lao động. Ban hành Kết lu n số 

588/KL-STP ngày 03/6/2019 c a Sở Tư pháp v  thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lục 

Văn Tiến và Kết lu n số 589/KL-STP ngày 03/6/2019 c a Sở Tư pháp v  

thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn 

phòng công chứng Ngô Chiến. 

- Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm: Các đơn vị chấp hành khá tốt 

v  tr nh tự, th  tục đăng ký biện pháp bảo đảm. Tuy nhiên, việc triển khai 

thực hiện quy định v  thu, nộp phí đăng ký biện pháp bảo đảm chưa được 

thực hiện nghiêm túc; công tác ghi chép, lưu trữ, quản lý và sử dụng hồ sơ, sổ 

sách chưa khoa học. Đoàn thanh tra đang trong quá tr nh dự thảo Kết lu n 

thanh tra tr nh người ra Quyết định thanh tra ký ban hành. 

3.  ết quả th o d i, đôn đốc, ki m tra  i c thực hi n kết luận thanh 

tra    quyết đ nh    l     thanh tra  

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp thực hiện theo dõi, đôn đốc 

17 kết lu n thanh tra (giảm 11 kết lu n so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó 

đã kết thúc theo dõi, đôn đốc 03 kết lu n, còn lại 13 kết lu n đã được thực 

hiện một phần và 01 kết lu n chưa thực hiện. 

- Kết luận thanh tra hành chính 02 kết luận: (1)Kết lu n thanh tra số 

1207/KL-STP ngày 29/10/2018 c a Sở Tư pháp v  hành chính và phòng, 

chống tham nhũng đối với Phòng Bổ trợ tư pháp năm 2018 và (2)Kết lu n 

thanh tra số 1208/KL-STP ngày 29/10/2018 c a Sở Tư pháp v  thanh tra hành 

chính và phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh An Giang năm 2018. Các kết lu n này đã thực hiện 01 phần. 

- Kết luận thanh tra chuyên ngành 07 kết luận: 

+ Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm: (1)Kết lu n thanh tra số 307/KL-STP 

ngày 28/3/2017 c a Sở Tư pháp kết lu n thanh tra chuyên ngành trong lĩnh 

vực đăng ký giao dịch bảo đảm đối với VPĐK đất đai Chi nhánh TP. Long 

Xuyên, huyện Chợ Mới, Phú Tân năm 2017. Kết lu n này đã được thực hiện 

01 phần. 

+ Lĩnh vực Hộ tịch: (2)Kết lu n thanh tra số 1223/KL-STP ngày 

11/10/2017 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng 

Tư pháp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang năm 2017. Kết lu n này đã được 

thực hiện 01 phần. 

+ Lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực: (3)Kết lu n thanh tra số 750/KL-

STP ngày 04/7/2017 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực tại 
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UBND xã Vĩnh Tường  và Vĩnh Lộc  huyện An Phú; (4)Kết lu n thanh tra số 

745/KL-STP ngày 04/7/2017 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch – Chứng 

thực tại UBND xã Tân L p và Tân Lợi, huyện Tịnh Biên; (5)Kết lu n thanh 

tra số 1049/KL-STP ngày 26/9/2018 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch - 

Chứng thực tại UBND xã Vĩnh An, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang năm 2018; (6)Kết lu n thanh tra số 353/KL-STP ngày 02/4/2019 

c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực tại Phòng Tư pháp thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2019; (7)Kết lu n thanh tra số 354/KL-

STP ngày 02/4/2019 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực tại 

Phòng Tư pháp huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2019. Các Kết lu n này đã 

được thực hiện 01 phần;  

- Kết luận thanh tra doanh nghiệp 05 kết luận): 

+ Lĩnh vực công chứng: (1)Kết lu n thanh tra số 486/KL-STP ngày 

07/5/2018 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn phòng 

công chứng Lê Anh Thư năm 2018; (2)Kết lu n thanh tra số 487/KL-STP 

ngày 07/5/2018 c a Sở Tư pháp v  lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn 

phòng công chứng Nhựt Quang năm 2018 (3)Kết lu n thanh tra số 588/KL-

STP ngày 03/6/2019 c a Sở Tư pháp v  thanh tra chuyên ngành trong lĩnh 

vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Lục Văn Tiến (4) 

Kết lu n thanh tra số 589/KL-STP ngày 03/6/2019 c a Sở Tư pháp v  thanh 

tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng 

công chứng Ngô Chiến. Các Kết lu n này đã được thực hiện 01 phần. 

+ Lĩnh vực Luật sư: (5)Kết lu n thanh tra số 1199/KL-STP ngày 

06/10/2017 v  lĩnh vực Lu t sư tại Văn phòng lu t sư Nguyễn Trọng B nh 

năm 2017. Kết lu n này chưa được thực hiện. Lý do: Sở Tư pháp đã tiến hành 

kiểm tra việc thực hiện kết lu n thanh tra nhưng đối tượng thanh tra không 

chấp hành, Sở đang phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan xử 

lý trách nhiệm đối với Văn phòng lu t sư Nguyễn Trọng B nh. 

- Đã kết thúc theo dõi, đôn đốc 03 kết luận:  

+ Kết lu n số 790/KL-STP ngày 25/7/2018 c a Sở Tư pháp v  thanh 

tra chuyên ngành trong lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực đối với UBND phường 

Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 

2018;  

+ Kết lu n số 791/KL-STP ngày 25/7/2018 c a Sở Tư pháp v  thanh 

tra chuyên ngành trong lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực đối với UBND phường 

Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm 2018; 

+ Kết lu n thanh tra số 1048/KL-STP ngày 26/9/2018 c a Sở Tư pháp 

v  lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực tại UBND phường Vĩnh Châu, Vĩnh Mỹ, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2018; 

4. Nhận  ét, đánh giá 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời c a Bộ, ngành và địa 

phương công tác thanh tra 06 tháng đầu năm đạt được những kết quả nỗi b t, 
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các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm t p trung vào lĩnh 

vực được dư lu n quan tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp lu t từng bước nâng cao vị trí, vai trò c a ngành Tư pháp trong xã hội và 

trong nhân dân. Mối quan hệ phối hợp trong công tác giữa cơ quan thanh tra 

và các đơn vị chuyên môn, giữa cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được 

giao chức năng thanh tra chuyên ngành được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả, 

đặc biệt là trong công tác phối hợp thực hiện công tác thanh tra và hướng d n 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó còn một số khó khăn sau: 

- Một số đối tượng thanh tra chưa th t sự hợp tác trong việc khắc phục 

theo nội dung kết lu n thanh tra. 

- Một số người dân thực hiện th  tục hành chính hiện không còn ở địa 

phương nên gây khó khăn cho đối tượng thanh tra trong việc khắc phục theo 

kết lu n. 

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT  HIẾU 

NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân  

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp tiếp công dân 10 lượt (giảm 

03 lượt so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung: 

- Lĩnh vực tư pháp: Tiếp công dân 08 lượt liên quan đến việc đăng ký 

khai sinh, trích lục khai sinh, bổ sung hộ tịch, xác nh n quốc tịch Việt Nam và 

lĩnh vực Lu t sư. Kết quả: Tư vấn v  tr nh tự, th  tục, thẩm quy n và hướng 

d n công dân liên hệ cơ quan có thẩm quy n giải quyết theo quy định 

- Lĩnh vực khác: Tiếp công dân 02 lượt liên quan đến tranh chấp quy n 

sử dụng đất và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Kết quả, hướng d n công 

dân liên hệ đến Tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

2. Tiếp nhận, phân loại       l  đ n th  khiếu nại, tố cáo 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp nh n 20 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh (giảm 08 đơn so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó:  

+ Đơn khiếu nại: Tổng cộng 06 đơn (đơn thuộc thẩm quy n). 

+ Đơn tố cáo: Tổng cộng 05 đơn (đơn không thuộc thẩm quy n). 

+ Đơn kiến nghị: Tổng cộng 04 đơn (01 đơn thuộc thẩm quy n và 02 

đơn không thuộc thẩm quy n). 

+ Đơn phản ánh: Tổng cộng 05 đơn (02 đơn thuộc thẩm quy n, 03 đơn 

không thuộc thẩm quy n). 

- Đối với những đơn, thư không thuộc thẩm quy n đã ban hành văn bản 

chuyển đơn, trả đơn và hướng d n đương sự nộp đơn đến cơ quan có thẩm 

quy n giải quyết theo quy định c a pháp lu t. 
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3.  ết quả giải quyết đ n khiếu nại, tố cáo, kiến ngh , phản ánh 

thuộc th m quy n 

a) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 

Trong kỳ không tiếp nh n đơn khiếu nại thuộc thẩm quy n 

b) Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 

Trong kỳ không tiếp nh n đơn tố cáo thuộc thẩm quy n 

c) Kết quả giải quyết đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền 

Tiếp nh n 01 đơn kiến nghị c a ông Trần Gia Quang và bà Đặng Thị 

Chạm, cùng địa chỉ: Ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang kiến nghị Sở Tư pháp có biện pháp yêu cầu Văn phòng công chứng 

Lục Văn Tiến đi u chỉnh nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng quy n sử 

dụng đất mà văn phòng công chứng Lục Văn Tiến đã ghi sai so với nội dung 

ông, bà cung cấp. Kết quả, xếp lưu đơn do đương sự đã thỏa thu n được với 

Văn phòng công chứng và tự nguyện rút đơn. 

d) Kết quả giải quyết đơn phản ánh thuộc thẩm quyền 

Tiếp nh n 01 đơn phản ánh c a ông Ngô Ngọc Lang, sinh năm 1954, 

địa chỉ: Số 23A, Lê Văn Nhung, phường Mỹ B nh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, phản ánh việc trả hồ sơ xin cấp xác nh n quốc tịch Việt Nam ở 

trong nước trễ hẹn so với phiếu hẹn. Kết quả, chỉ đạo các bộ ph n chuyên 

môn nhanh chóng giải quyết và trả kết quả cho công dân. 

Tiếp nh n 01 đơn phản ánh c a bà Dương Thị Trúc Phương, sinh năm 

1985, địa chỉ: Ấp B nh Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang, nội dung phản ánh việc gặp khó khăn trong thực hiện đăng ký khai 

sinh cho con c a bà, đồng thời yêu cầu Sở Tư pháp xem xét hướng d n, giúp 

đỡ để bà được đăng ký khai sinh cho con. Kết quả, chỉ đạo, hướng d n địa 

phương thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ. 

4. Nhận  ét, đánh giá 

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư đã đi vào 

n  nếp, công chức tiếp công dân luôn có mặt tại trụ sở tiếp công dân đúng thời 

gian quy định, có thái độ hòa nhã, lắng nghe và tích cực hướng d n người dân 

thực hiện công việc đúng quy định. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố 

cáo kịp thời, không có đơn thư tồn đọng. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NH NG 

1. Vi c quán tri t, tuyên truy n, ph   iến ch  tr  ng, chính  ách, 

pháp luật    phòng, chống tham nhũng công tác l nh đạo, ch  đạo  i c 

thực hi n các quy đ nh c a pháp luật    phòng, chống tham nhũng 

- Quán triệt, triển khai thường xuyên, lồng ghép trong các buổi hội 

nghị, sinh hoạt  Ngày pháp lu t  v  các văn bản chỉ đạo c a Trung ương, 
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Tỉnh  y và UBND tỉnh v  công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể 

cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở. 

- Phát huy vai trò là cơ quan Thường trực c a Hội đồng phổ biến giáo 

dục pháp lu t tỉnh An Giang, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Đ  án tuyên truy n, phổ biến pháp lu t v  phòng, chống tham nhũng, 

Công ước c a Liên hợp quốc v  chống tham nhũng trong công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân.  

- Duy tr  việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Trong 

đó, t p trung một số giải pháp v : Cải cách hành chính; công khai, minh bạch 

trong hoạt động c a cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chế độ, 

định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức ngh  nghiệp 

c a công chức, viên chức và người lao động. 

- Đẩy mạnh phát hiện, xử lý  tham nhũng vặt  tại cơ quan. 

- Tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Công văn số 779-CV/TU ngày 23/5/2019 

c a Tỉnh  y An Giang. 

2.  ết quả thực hi n các  i n pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được quan 

tâm và thực hiện thường xuyên. Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, 

c p nh t thường xuyên các quy định c a pháp lu t để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung vào các Quy chế, Quy định, định mức, đảm bảo phù hợp quy định c a 

pháp lu t và t nh h nh thực tế tại cơ quan. 

- Duy tr  thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng 

trong cải cách hành chính; kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nh p; xây 

dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan. 

- Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. 

3.  ết quả phát hi n,    l  tham nhũng 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp chưa phát hiện trường hợp 

tham nhũng, tham nhũng vặt hoặc có dấu hiệu tham nhũng, tham nhũng vặt 

xảy ra tại cơ quan. 

4. Nhận  ét, đánh giá 

Công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, thể 

hiện rõ hiệu quả qua công tác chỉ đạo, đi u hành. Công tác tuyên truy n phổ 

biến giáo dục pháp lu t v  phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong nh n thức, hành động c a toàn bộ công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Sở. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm v  phòng, chống tham nhũng được tăng cường và đẩy mạnh vai trò, 

trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019 
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1. Tiến hành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong lĩnh 

vực Lu t sư và đấu giá tài sản. 

2. Tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng 

đối với phòng Phổ biến giáo dục pháp lu t thuộc Sở Tư pháp. 

3. Tiến hành thanh tra đột xuất (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân có dấu 

hiệu vi phạm. 

4. Triển khai 05 (năm) cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch trong 

lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực. 

5. Tiếp tục đôn đốc các đối tượng thanh tra đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục những hạn chế, sai sót theo nội dung kết lu n thanh tra. 

6. Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh theo quy định. 

7. Tiếp tục tuyên truy n, phổ biến và triển khai các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng tại cơ quan. 

Trên đây là báo cáo c a Sở Tư pháp v  công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh  y; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                                                                                  

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cao Thanh S n 

 

                                                                                  

 


		2019-06-06T15:03:18+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




