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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 2424/STP-NV2 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Sở 

Tư pháp, về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái báo cáo như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.  

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được. 

1.1 Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện luôn 

xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là công tác trọng tâm của 

huyện, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Vì vậy UBND huyện 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành, đơn vị và UBND cấp xã triển khai 

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

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 

15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, công chức, người dân và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Vì vậy ngay từ đầu năm, UBND huyện 

đã ban hành các Kế hoạch để triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật như 

sau: 

1.Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2021 về việc triển khai công tác 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện.  

2. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;  

3. Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/12/2021 tổ chức chào cờ và sinh 

hoạt “ ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2021;  

4. Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 về việc rà soát, hệ thống 

hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện. 

5. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/01/2022 triển khai thực hiện công 

tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2021 trên địa bàn huyện.  

Sau khi các Kế hoạch được ban hành, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo cho 

Hội đồng PHPBGDPL huyện, phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban 

nhân dân các xã triển khai  phổ biến đến cán bộ, công chức do mình quản lý về 
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công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà 

nước. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến quần chúng 

Nhân dân, hướng đến thực hiện quy định, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp các cơ quan, ban, 

ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí tiếp cận pháp luật, 

xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới . 

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong 

nhân dân gắn với thực hiện các cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “xây dựng nông thôn mới” và các phong 

trào thi đua “ Xã lành mạnh không có tội phạm về tệ nạn xã hội; trường học 

không có ma túy”... tại các thôn, xã. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật đi vào đời sống và nhận thức của Nhân dân. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Trong năm 2021 huyện đã 

tổ chức 28 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép tuyên truyền pháp luật 

vào 126 buổi họp dân tại các thôn, với 11.320 người tham dự; cấp, phát miễn phí 

3.400 tài liệu PBGDPL; thực hiện 11.278 lần phát sóng các chương trình 

PBGDPL; phòng chống dịch trên đài truyền thanh cấp xã và thôn; 12 tin, bài về 

pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện. Mặt khác, đã 

triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan trực tiếp đến 

hoạt động nâng cao nhận thức, thực thi pháp luật của cán bộ, CC,VC trên các 

nhóm Zalo về các quy định về liên quan đến phòng chống tội phạm trên các lĩnh 

vực và phòng chống dịch Covid-19... 

Các văn nội dung bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, PBGDPL: Bộ luật 

hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Đất đai; luật 

Lâm nghiệp; Tiếp cận thông tin; Tiếp công dân; Hòa giải ở cơ sở; Tố tụng hành 

chính; Đầu tư; Đầu tư công; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống tham 

nhũng; Nghĩa vụ quân sự; Trưng cầu ý dân; Hôn nhân và gia đình; Khiếu nại; Tố 

cáo; Quốc phòng; An ninh mạng; Bình đẳng giới; Giao thông đường bộ; Bảo vệ 

bí mật Nhà nước và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành luật; các văn 

bản pháp luật khác theo chuyên ngành, lĩnh vực.  

- Việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Năm 2021 UBND 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã tăng cường công tác 

kiểm tra xử lý VPHC. Qua kiểm tra trên toàn huyện đã phát hiện 89 vụ vi phạm 

hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các vụ vi phạm hành chính trong năm 2021 

trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: Khoáng sản, quản lý 

bảo vệ rừng; đất đai và xử lý hành chính trong lĩnh vực Y tế (phòng chống dịch 

Covi-19).  

 Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính 

  - Năm 2021, UBND huyện đã ban hành 12 QĐ xử phạt hành chính (trong 

đó 04 QĐ khắc phục hậu quả, 01 vụ phá rừng vượt quá thẩm quyền, chuyển về 

UBND tỉnh đã  ra QĐ số 387/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2021 để xử phạt). 
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Cấp xã 77 vụ trên các lĩnh vực (chủ yếu lĩnh vực y tế, phòng chống 

dịch Covid-19). Những vụ vi phạm hành chính đã được các ngành tham mưu cho 

UBND huyện, UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng theo 

thẩm quyền.  

Đến nay đã thi hành xong 84/89 quyết định. (01 vụ vi phạm vượt quá thẩm 

quyền của huyện chuyển về UBND tỉnh ra quyết định, 04 vụ khắc phục hậu quả 

chưa thi hành xong), đã thu, nộp vào ngân sách: 125.500.000đồng. 

1.2 Các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật 

-  Về tổ chức bộ máy, biên chế: Hiện nay, các phòng, ban của huyện và 

UBND cấp xã bố trí 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác theo dõi thi hành 

pháp luật, tuy nhiên công chức làm công tác này thường không ổn định do điều 

chuyển vị trí và một số chưa đáp ứng theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. 

-  Về kinh phí, cơ sở vật chất: Do nguồn kinh phí của huyện, xã còn eo hẹp 

nên chưa đảm bảo cho việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật: Căn cứ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện, các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã 

chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo đúng kế hoạch 

đề ra. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được thực hiện một cách 

nghiêm túc đã mang lại những hiệu quả tích cực. 

- Về tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình THPL. Thời gian qua công 

chức phụ trách công tác theo dõi tình hình THPL chưa được tập huấn nghiệp vụ. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

a. Tồn tại, hạn chế. 

Công tác kiểm tra, chỉ đạo của một số ngành, địa phương về theo dõi thi 

hành pháp luật đôi lúc chưa thường xuyên dẫn đến một số hành vi vi phạm đươc 

phát hiện chậm nên hết thời hiệu xử lý. Đội ngũ công chức được giao thực hiện 

nhiệm vụ theo dõi THPL nhìn chung vẫn còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên 

môn chưa đồng đều; phần lớn là phân công công chức kiêm nhiệm để thực hiện 

nhiệm vụ này. 

Do trình đô dân trí thấp và khó khăn về kinh tế, một số người dân chưa am 

hiểu các quy định về pháp luật, mặc dù đã được công chức có thẩm quyền hướng 

dẫn thủ tục có liên quan nhưng người vi phạm vẫn chậm thi hành quyết định. 

Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL: chưa bố trí phục vụ 

cho công tác này. 

b. Nguyên nhân: 

Một số đối tượng vi phạm khi áp dụng biện pháp thi hành phạt tiền nhưng 

đối tượng là gia đình hộ nghèo, hoặc có hoàn cảnh, thu nhập thấp nên khó thực 

hiện hoặc thực hiện chậm. 

Do còn thiếu công chức chuyên trách thực hiện lĩnh vực theo dõi thi hành 

pháp luật nên việc kiêm nhiệm công tác này nhiều lúc còn hạn chế, chưa kịp thời 

và do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp chưa bố phí để bố trí phục vụ 

cho công tác này. 
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II. Kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 Trong năm 2021 trên toàn huyện không ban hành văn bản QPPL.  

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 

nghiêm túc. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Uỷ ban nhân dân huyện 

đã ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp trên địa bàn 

huyện năm 2021, chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, kiểm tra, rà soát các văn bản đã ban hành năm 2021 của huyện, xã. Qua 

kiểm tra có 09 văn bản cá biệt có chứa QPPL (Nghị quyết HĐND, quyết định 

UBND huyện) và 24 văn bản cá biệt do HĐND-UBND cấp xã ban hành. 

2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật. 

Ngay từ đầu năm 2021 huyện ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 

19/01/2021 về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn 

huyện và đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào theo dõi đó là THPL trong 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Lâm nghiệp và THPL về Luật hôn nhân và 

gia đình 2014.  

Trên cơ sở Kế hoạch và nội dung trong tâm theo dõi, phòng Tư pháp đã 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến, các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL. Đồng thời đã hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND 

cấp xã thực hiện công tác theo dõi THPL. 

3. Việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn. 

3.1. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có 

thẩm quyền 

Việc thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền 

trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định của pháp 

luật. Các văn bản pháp luật của cấp trên sau khi ban hành và có hiệu lực thi hành 

được lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành chủ động quán triệt triển khai thực hiện 

cho cán bộ, công chức tại cơ quan đơn vị mình nhằm truyền đạt các quy định của 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình. 

3.2 Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực theo dõi THPL trên 

địa bàn. 

Qua kiểm tra trên toàn huyện đã phát hiện 89 vụ vi phạm hành chính trên 

tất cả các lĩnh vực.  

Trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành về Tài nguyên và Môi trường, 

Lâm nghiệp và THPL về Luật hôn nhân và gia đình 2014. Trong năm 2021 có 15 

vụ vi phạm  (vi phạm đất lâm nghiệp 07 vụ; Lâm nghiệp 04 vụ phá rừng và Hôn 

nhân gia đình 04 vụ tảo hôn), các vụ vi phạm đều đã được xử lý đúng theo quy 

định. 

4. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật: 

Nhìn chung, công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành 

chính trên địa bàn huyện đã được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy 
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định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm đáp ứng yêu cầu 

công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và cơ bản đi vào nề nếp. Các quyết định 

xử phạt được thi hành kịp thời, đảm bảo thời hạn luật định, không có trường hợp 

cưỡng chế thi hành, chưa phát sinh trường hợp khiếu kiện, khiếu nại.  

Do ý thức chấp hành pháp luật của một số nhân dân còn chưa cao, đặc biệt 

là trong lĩnh vực sử dụng đất đai, lâm nghiệp, phòng chống dịch Covid-19. Kinh 

phí phục vụ cho công tác thi hành pháp luật còn hạn chế; Các quy định pháp luật 

khi áp dụng trên thực tế còn nhiều bất cập, chồng chéo lẫn nhau, việc ban hành 

các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành chưa kịp thời. 

III. Đề xuất, kiến nghị. 

- Sở Tư pháp cần mở lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ theo dõi thi 

hành pháp luật cho công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL để nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghiệp vụ xử lý các hành vi vi phạm, đáp ứng thực hiện nhiệm 

vụ trong tình hình hiện nay. 

- Tỉnh bố trí riêng nguồn kinh phí để thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, Uỷ ban 

nhân dân huyện Bác Ái gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, ngành thuộc huyện; 

- UBND 09 xã; 

- Lưu: VT, PTP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cấn thị Hà 
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