
 

BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 

 

 Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 

14/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, UBND huyện Đình Lập báo cáo công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trên địa bàn huyện Đình Lập 

như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT.  

 1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

 1.1. Về việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện  

 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

16/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Đình Lập 

năm 2019. 

 1.2. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra thực 

hiện công tác TDTHTHPL. 

 UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức lồng ghép hội nghị tuyên truyền Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, Thông tư 14/2014//TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/201/NĐ-CP, Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh. 

 Kết quả: Cấp huyện phối hợp liên ngành tổ chức được 15 hội nghị tuyên 

truyền tại các xã, thị trấn với 502 lượt người tham dự; đối tượng được tuyên 

truyền là nhân dân tại các thôn, bản khu phố các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền lồng ghép trong các buổi truyền thông trực tiếp và qua hội nghị, hoạt 

động của các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn. 

 1.3. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện 

công tác TDTHTHPL  

 - Về tổ chức bộ máy: UBND huyện giao Phòng Tư pháp là cơ quan 

thường trực, UBND cấp xã giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện 

công tác TDTHTHPL trên địa bàn.  
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 - Về biên chế: Cấp huyện và cấp xã không có biên chế công chức chuyên 

trách thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL mà giao cho công chức chuyên môn 

Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm tham mưu thực hiện. 

Do kiêm nhiệm thực hiện nhiều công việc nên kết quả tham mưu thực hiện công 

tác TDTHTHPL của đội ngũ công chức chưa cao.  

 - Kinh phí cho tổ chức triển khai thực hiện công tác TDTHTHPL trên địa 

bàn không được cấp riêng. 

 1.4. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHTHPL 

   - UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16/01/2019 

về công tác TDTHTHPL với lĩnh vực theo dõi trọng tâm được xác định theo kế 

hoạch TDTHPL năm 2019 là: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên 

địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch thực hiện trên địa bàn tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: 

 + Ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; tính 

thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản. 

 + Bảo đảm các điều kiện cho công tác TDTHTHPL đảm bảo tính kịp thời, 

đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính 

phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác 

THPL; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác 

TDTHPL. 

 + Tình hình tuân thủ pháp luật đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ trong THPL 

của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước 

và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

 - Công tác kiểm tra TDTHTHPL được thực hiện theo quy định tại các  

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện về an toàn 

thực phẩm, đăng ký kinh doanh, phòng chống tệ nạn mại dâm, đối với hoạt động 

sản xuất, chế biến lâm sản, khai thác gỗ rừng trồng, các hoạt động về văn hóa 

thông tin… trên địa bàn huyện. Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện 

đã kiểm tra 65 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống các bếp 

ăn tập thể, phát hiện 17 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 18,7 triệu đồng (lỗi vi 

phạm không niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, người chế biến 

thực phẩm không dùng găng tay); kiểm tra giá thuốc tại 04 cơ sở kinh doanh 

thuốc, qua kiểm tra các tại cơ sở bán không chênh lệch so với giá niêm yết; kiểm 

tra 08 cơ sở hành nghề y dược tư nhân phát hiện 03 cơ sở vi phạm, xử lý vi 

phạm với số tiền 1.850.000 đồng. Qua kiểm Đoàn tra tiếp tục hướng dẫn và yêu 

cầu các cơ sở cần bổ sung các thủ tục theo quy định. 

(có biểu số 01 kèm theo) 
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 2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

 2.1. Khó khăn, hạn chế 

 - Kinh phí cho công tác TDTHTHPL chưa đảm bảo cho các hoạt động 

kiểm tra.  

 - Công tác TDTHTHPL chưa được thực hiện thường xuyên trong các lĩnh 

vực trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

 2.2. Nguyên nhân 

 Đội ngũ công chức thực hiện kiểm tra còn kiêm nhiệm, chưa được tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ.  

 II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

THEO NGÀNH, LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN. 

 1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật. 

 1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm 

quyền. 

 Căn cứ các VBQPPL được ban hành, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các VBQPPL liên quan đến 

ngành, lĩnh vực của đơn vị như Luật Giao thông vận tải, Nghị định số 

46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm; 

Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương 

quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm theo từng lĩnh vực. Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 về quy định kiểm tra cơ sở sản xuất 

kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Luật đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thi hành… 

 1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết VBQPPL 

 a) Tính kịp thời và đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

 Năm 2019 HĐND huyện, xã không ban hành  VBQPPL nào. 

(có biểu số 02 kèm theo) 

 b) Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản 

 Các văn bản ban hành đều căn cứ vào văn bản của Trung ương, tỉnh và 

điều kiện thực tiễn của địa phương; không có văn bản ban hành chậm so với tiến 

độ, không có văn bản không thống nhất với văn bản của cấp trên. 

(có biểu số 3,4 kèm theo) 

   c) Đánh giá chung tình hình ban hành văn bản chi tiết 

 Kết quả đạt được: Các văn bản cấp huyện ban hành đều phù hợp với quy 

định của cấp trên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
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địa phương. Căn cứ các văn bản đã ban hành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện trong phạm vi đơn vị, địa phương mình.  

 2. Tình hình đảm bảo điều kiện cho thi hành pháp luật 

 2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật 

 Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời các văn bản của Chính 

phủ, Bộ và của tỉnh theo lĩnh vực ngành…trên địa bàn huyện, nhất là đối với các 

hộ kinh doanh; hình thức phổ biến chủ yếu là tư vấn, hướng dẫn cho các hộ hoạt 

động kinh doanh. 

 Tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc kiểm tra, chỉ đạo Đội 

kiểm tra chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm tình hình các cơ sở 

kinh doanh, các cá nhân có hành vi vi phạm để tuyên truyền.  

 2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí 

cho thi hành pháp luật. 

 Hiện nay trên địa bàn huyện không bố trí công chức chuyên trách thực 

hiện công tác TDTHTHPL mà giao cho công chức Phòng Tư pháp, công chức 

Tư pháp - Hộ tích cấp xã kiêm nhiệm thực hiện. 

 3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

 3.1. Tình hình THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

 a) Tình hình THPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực 

thanh tra 

 UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch 

công tác thanh tra và thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng tiến độ kế hoạch đã 

đề ra. Đã tổ chức 05 cuộc thanh tra hành chính, nội dung thanh tra tập trung vào 

trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 

116/2010/NĐ-CP. 

 Qua thanh tra, các cơ quan được thanh tra cơ bản tuân thủ đúng các quy 

định của pháp luật, tuy nhiên còn có sai phạm trong công tác quản lý kinh phí; cơ 

quan thanh tra đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra nghiêm túc kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ 

ra. 

 b) Tình hình THPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác THPL trong giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Trong 

năm không có đơn khiếu nại, tố cáo nào (bằng 100% so với năm 2018).  

 c) Tình hình THPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
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 Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã chủ động ban hành các kế hoạch, 

phương án, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, do đó địa 

bàn huyện không xảy tội phạm có tổ chức, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, tội 

phạm giết người, cướp, tội phạm hoạt động “Tín dụng đen”, tội phạm xâm hại, 

hiếp dâm trẻ em và các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công 

tác đảm bảo trật tự ATGT được tăng cường. Đến nay nhiệm vụ giữ vững chủ 

quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt 

theo kế hoạch. 

 d) Tình hình THPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua công tác bồi 

thường nhà nước: Không phát sinh. 

 3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 

 Trong năm 2019, việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn bàn huyện cơ bản được thực hiện tốt. Các văn bản luật, văn bản của 

trung ương, tỉnh đều được triển khai thực hiện; đa số người dân đều nêu cao ý 

thức chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, còn có một số trường hợp khiếu kiện vượt 

cấp, kéo dài chưa thực hiện theo quy định. 

 III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Tồn tại, hạn chế 

 - Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền: 

Trong năm không ban hành văn bản nào quy định chi tiết thuộc thẩm quyền. 

 - Về tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật: Không được 

cấp kinh phí riêng cho lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

 - Về tình hình tuân thủ pháp luật: chưa được triệt để do một số chủ kinh 

doanh nhỏ lẻ còn chưa chú trọng trong việc vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm 

hành lang an toàn giao thông lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. 

 2. Nguyên nhân 

 Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành chưa được thực hiện thường 

xuyên, liên tục; ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật 

chưa cao; mặt khác một phần do cán bộ, công chức còn hạn chế về trình độ 

chuyên môn và trách nhiệm trong công tác. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh:  

 - Đề nghị tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật đến huyện cho 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.  

 - Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về TDTHTHPL có nội dung liên 

quan đến lĩnh vực trọng tâm cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, xã. 

 2. UBND huyện, xã 
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  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức 

chấp hành pháp luật. 

 Trên đây là Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của 

UBND huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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