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BÁO CÁO
Công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường năm 2021

(Từ ngày 01/01/2021 - 15/9/2021)

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Chí Linh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 
thành phố Chí Linh năm 2021; Kế hoạch số 71 ngày 05/02/2021 của UBND 
phường Văn Đức về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 
địa bàn phường. UBND phường Văn Đức báo cáo công tác theo dõi thi hành 
pháp luật   trên địa bàn phường năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được
1.1.1. Về  việc  xây  dựng  và  tổ  chức  thực  hiện  Kế  hoạch  theo  dõi  

tình hình thi hành pháp luật
- UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

05/02/2021 về việc Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn 
phường Văn Đức năm 2021; 

- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ  phân liên quan triển khai thực hiện kế  hoạch và 
chế độ báo cáo theo đúng quy định (cụ thể đã thực hiện các báo cáo như: Báo 
cáo  về tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 
2021 hàng quý, 6 tháng và năm 2021; Báo cáo về công tác thi hành pháp luật về 
xử  lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm; …); 

- Qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa có vụ việc, vấn đề cần xử 
lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. 

1.1.2. Về  các  điều  kiện  bảo  đảm  cho  công  tác  theo  dõi  tình  hình  
thi hành pháp luật 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND phường giao công chức Tư 
pháp - Hộ tịch phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND và các cán bộ, công 
chức chuyên môn thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn theo 
quy định; 

- Kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL 
được thực hiện theo quy định hiện hành, tuy nhiên nguồn kinh phí còn thiếu; 

- Các cán bộ, công chức chuyên môn chủ yếu tự nghiên cứu các văn bản 
pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình THPL và phổ biến trên, 
Cổng TTĐT của tỉnh như: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 
Chính  phủ về theo dõi tình hình THPL; Thông  tư  số  14/2014/TT-BTP  ngày 
15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành 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 số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1.2.1. Về  việc  xây  dựng  và  tổ  chức  thực  hiện  Kế  hoạch  theo  dõi  

tình hình thi hành pháp luật: Các cán bộ, công chức làm việc kiêm nhiệm, chủ 
yếu tập  trung nhiệm vụ chuyên môn, chưa có nhiều thời gian quan tâm thực 
hiện Kế  hoạch công tác theo dõi THPL. 

1.2.2.  Về  các  điều  kiện  bảo  đảm  cho  công  tác  theo  dõi  tình  hình  
thi hành pháp luật.

- Đội ngũ cán bộ, công chức của UBND phường chưa được tham gia các 
lớp tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ  thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật. 

II.  KẾT  QUẢ  THEO  DÕI  TÌNH  HÌNH  THI  HÀNH  PHÁP  
LUẬT NĂM 2021

2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật 
2.1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền
2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

UBND phường đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành để 
xác định số lượng, lập danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành. Tuy 
nhiên, trong kỳ báo cáo, không có văn bản quy phạm pháp luật cấp trên giao 
UBND phường ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền. 

2.1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết 
Trong kỳ báo cáo, UBND phường không có văn bản quy định chi tiết 

được ban hành.
2.1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

thi hành pháp luật: Công chức TP-HT phụ trách công tác TDTHPL, không 
chuyên trách về nghiệp vụ công tác pháp chế, cũng như công tác theo dõi thi 
hành pháp luật. Đây là một hoạt động khó cả về lý luận và thực tiễn nên việc tổ 
chức thực hiện công tác TDTHPL cũng như khả  năng và phương pháp triển 
khai hoạt động TDTHPL vẫn chưa thực sự  tạo được quy trình thống nhất, đồng 
bộ và hiệu quả; 

-  Mức độ  đáp  ứng về  kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành 
pháp luật: Nguồn kinh phí chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định; 

-  Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ 
biến pháp luật về hoạt động TDTHPL: CBCC phường chưa được tham gia. 

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật
2.1.3.1. Tình hình tuân thủ  pháp luật của cơ quan nhà nước và người có 

thẩm quyền: 
-  Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố  cáo;  đấu tranh, 
phòng chống vi phạm pháp luật: UBND phường đã tuân thủ đúng quy định pháp 



luật, kiên quyết đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thực 
thi công vụ và quản lý nhà nước theo thẩm quyền; 

-  Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền trong công tác bồi thường nhà nước: UBND phường không có vụ việc bồi 
thường nhà nước xảy ra trong kỳ báo cáo. CBCC chấp hành đúng Luật bồi 
thường nhà nước.

So sánh với năm trước, tình hình tuân thủ pháp luật của UBND phường 
luôn  chấp hành đúng theo quy định hiện hành, không có vụ việc vi phạm của 
CBCC. 

2.1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 
Các tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành tốt, tuân thủ đúng pháp luật, không 

có vụ việc nào vi phạm nghiêm trọng. 
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
3.1. Tồn tại, hạn chế 
- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: Hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến cấp phường khá nhiều; tổ chức bộ  
máy, nguồn nhân lực, kinh phí đảm bảo cho thi hành pháp luật còn hạn chế;  

- Về  tình hình  tuân thủ  pháp luật: Một số tổ chức, cá nhân chưa hiểu biết 
đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến thực hiện chưa đúng vẫn còn tồn tại.

3.2. Nguyên nhân 
- Sự quan tâm, đầu tư của các cấp đối với lĩnh vực pháp chế, theo dõi thi 

hành pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh. Đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị 
ở cơ sở đang thiếu thốn các điều kiện. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
- Đối với Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ: Nghiên cứu sửa đổi  Nghị  

định số 59/2012/NĐ-CP ngày  23/7/2012 nhằm đảm  bảo  tốt  hơn  các  điều  
kiện  cho công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiện toàn nâng cấp tổ  chức bộ  
máy đồng bộ, thống nhất đến tận các cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác theo dõi THPL cho cán bộ, công 
chức để thực hiện hiệu quả hơn công tác TDTHPL hàng năm.

Trên đây là báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân phường Văn Đức./.

Nơi nhận:                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG     
- Phòng Tư pháp thành phố (báo cáo);                                              
- TT ĐU, TT HĐND phường (báo cáo);
- Các ban, ngành, đoàn thể phường;
- Lưu: VP./.                                                      

CHỦ TỊCH 

   Nguyễn Văn Tuấn
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