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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CAO THẮNG

Số: …… /BC-UBND

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

Cao Thắng, ngày 03 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 trên địa bàn xã Cao Thắng
(Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/9/2022)

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;

Thực  hiện  công văn số 2454/UBND – TP ngày 26/9/2022 về việc báo 
cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Cao 
Thắng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, như sau:

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

1. Những kết quả đạt được:
a. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật:
Công tác theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ lớn, phức tạp, có 

phạm vi rộng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này lãnh đạo UBND 
xã đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, ban ngành đoàn 
thể, cán bộ công chức phải có sự phối kết hợp trong triển khai, thực hiện. Công 
tác theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn 
diện, trên cơ sở tăng cường công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 
luật trên thực tế. 

b. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ 
Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật cho 
cán bộ đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và nhân dân trong xã. Chính vì vậy, các 
buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức kịp thời, 
đầy đủ và có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. 

- Nhìn chung trong những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền ở địa 
phương đã nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành 
pháp luật. Chủ tịch UBND xã thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm bắt tình hình 
việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ và nhân dân trong xã trong việc tuân thủ 
pháp luật. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những 
tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi các 
quy định của pháp luật, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và chỉ 
đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp 
đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định góp phần 
thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật.
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c. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cơ bản được 
đào tạo về chuyên môn (có trình độ đại học) được tập huấn về công tác theo dõi 
thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu công việc. 

Kinh phí, bộ máy tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật còn thiếu, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác này chưa 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

d. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật.

Qua công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Cao Thắng cho 
thấy trong những năm gần đây, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn xã nhà 
vẫn sẩy ra nhất là trong lĩnh vực đất đai và an ninh trật tự.

- Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Trong thời 
gian qua UBND xã đã ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2022 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật: 
- Tình hình tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 
- Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật: 
2.Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Không có cán bộ chuyên trách về theo dõi thi hành pháp luật mà chỉ do 

công chức Tư pháp – Hộ tịch kiêm nhiệm
- Kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật không được cấp nên 

chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ được cấp chung vào kinh phí cho hoạt động tư 
pháp, pháp chế nói chung hàng năm.

- Việc tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập và xử lý thông tin về tình hình 
thi hành pháp luật chưa thường xuyên….

- Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật thực tế còn chậm, công 
tác phối hợp giữa các đơn vị, ban ngành đoàn thể và địa phương chưa chặt chẽ; 
việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo nhưng 
việc thực hiện chưa thường xuyên, sâu sát đến cơ sở; việc thanh tra, kiểm tra 
chưa được thực hiện thường xuyên; vẫn có trường hợp vi phạm pháp luật nhất là 
trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

- Chưa có cơ sở để xác định nội dung cần theo dõi thi hành pháp luật hàng 
năm ở mỗi cơ quan, đơn vị.

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH 
VỰC HOẶC ĐỊA BÀN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
Căn cứ vào hướng dẫn thi hành Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân xã 

đã triển khai tốt việc tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, 
các thành viên tư vấn pháp luật tham ra tập huấn và thực hiện việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND xã. Từ đó thông qua các hội nghị 
cán bộ, hội nghị quân dân chính đảng, các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau 
kỳ họp HĐND xã.... Để tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các nội dung văn 
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bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành và các 
văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành.
  Dưới sự chỉ đạo và điều hành của UBND xã, Tư pháp hộ tịch xã phối hợp 
với chi hội Luật gia xã làm tốt công tác tham mưu tư vấn pháp luật vào chiều 
thứ 3,5 hàng tuần, cho mọi công dân địa phương  chấp hành tốt các chủ trương 
đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết 
của cấp trên. 

1.2 Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp 
luật:

a. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết:
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ.
b. Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết:
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản.
c. Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:
Trong những năm qua HĐND –UBND xã đã đạt được những tiến bộ rõ 

rệt, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã đã trình bày cơ 
bản đúng về thể thức, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản 
đánh giá thực tế với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

2. Tình hình bảo đảm 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:
 - Cán bộ, công chức của UBND xã chưa được tập huấn nhiều về công tác 

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

cho thi hành pháp luật.
- Chưa có biên chế, kinh phí chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.
2.3. Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp 

luật:
Kết quả đạt được: Đảm bảo tốt cho các điều kiện thi hành pháp luật
3. Tình hình tuân thủ pháp luật:
3.1. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

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

quyền qua công tác thanh tra.
UBND xã đã thực hiện tốt việc thi hành pháp luật.
b. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự: Không
- Tình hình vi phạm hành chính: Không
- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp: không
c. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền qua công tác giải quyết, xét xử vụ án hành chính.
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- Lãnh đạo UBND xã  đã nhận được 03 đơn thư của công dân. 02 đơn về 
tranh chấp đất đai. 02 Đơn đã được kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp 
luật, 01 đơn tranh chấp hòa giải không thành chuyển tòa án giải quyết theo pháp 
luật. Về an ninh trật tự có 01 đơn đã giải quyết theo quy định của pháp luật.

d. Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền thông qua công 
tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo tốt

đ. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền qua công tác bồi thường của nhà nước.

3.2. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật:
a. Kết quả đạt được:
Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tuân thủ 

pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị
b. Tồn tại, hạn chế: Công tác triển khai chỉ đạo đôi lúc chưa kiểm tra 

thường xuyên.
c. Nguyên nhân: Do còn thiếu cán bộ chuyên trách, cán bộ làm công tác 

này còn kiêm nhiệm, nhận thức của từng thành viên trong cơ quan, đơn vị trong 
việc chấp hành pháp luật.

III. THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIÊU QUẢ CÔNG 
TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018-2022

1. việc ban hành kế hoạch, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
- Thực hiện kế hoạch 139/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện 

Thanh Miện, UBND xã Cao Thắng Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn  năm 2018-2022 
trên địa bàn xã Cao Thắng

2. Triển  khai thực hiện đề án
Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án
3. công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đề án
Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác thi  hành pháp luật, đặc biệt là các 

lĩnh vực trọng tâm, phức tạp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác thi 
hành pháp luật, từng  bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi 
hành pháp luật

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, 
KIẾN NGHỊ:

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu:
1.1 Phương hướng:
- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra.
- Hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn cho cán bộ làm công tác theo dõi thi 

hành pháp luật ở các cơ sở.
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ công chức làm công 

tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương, doanh nghiệp cần được quan tâm 
nhiều hơn để việc thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

1.2. Giải pháp chủ yếu:
- Cần tuyên truyền và nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng, 

trách nhiệm của công tác theo dõi thi hành pháp luật của các đơn vị, các ngành 
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đoàn thể và của cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác dõi thi hành 
pháp luật.

- Phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị, ban ngành đoàn thể, địa 
phương trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức theo dõi thi hành 
pháp luật.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ, làm công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp 
luật.

- Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao chất lượng, nhận thức 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp trong công tác thi 
hành pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tình hình thi hành pháp luật, triển 
khai xây dựng một số phần mềm từ trung ương đến địa phương như: Trang 
thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản quản lý, thống kê, báo cáo, số liệu

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên các 
phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tờ 
rơi, hội nghị…….., để phổ cập kiến thức pháp luật cho mọi tầng lớp xã hội. 
Thực hiện thông tin đầy đủ và kịp thời về quá trình hoạt động theo dõi thi hành 
pháp luật. Từ đó, thu hút và tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân có thể tham 
gia đóng góp ý kiến cho hoạt động xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp 
luật. Đồng thời, mang tính giáo dục, răn đe.

2. Đề Xuất, kiến nghị
-  Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, khả thi hơn về phương thức theo dõi thi 

hành pháp luật.
-  Hỗ trợ kinh phí phù hợp để thực hiện công tác này.
Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của 

UBND xã Cao Thắng từ ngày 01/12/2021 đến 20/11/2022 báo cáo Phòng Tư 
pháp huyện biết và tổng hợp./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Phòng Tư pháp;
- Thường trực Đảng ủy;       Để báo cáo
- HĐND, UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ Tịch

Trần Mạnh Nhường
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT
THUỘC THẨM QUYỀN
Kèm theo Báo cáo số:31/BC- Ngày 03/10/2022.của… (tên cơ quan lập báo cáo)

Tình 
trạng 
xử
lý

STT
Loại 
văn
bản

Số 
văn
bản
quy
định
chi 
tiết
cần
ban
hành
theo 
kế
hoạch

Số 
văn
bản
quy
định
chi 
tiết
đã
được
ban
hành

Số 
văn
bản
quy
định
chi 
tiết
chậm
ban
hành
so với
kế
hoạch

Số 
văn
bản
được
kiểm
tra, 
rà
soát

Số văn
bản
trái
pháp
luật

Số văn bản
có quy định
trái, mâu
thuẫn,chồng
chéo hoặc
không hợp
lý, khả thi,
không phù
hợp với tình
hình kinh tế
- xã hội

Ghi
chú

Số
văn
bản
đã xử
lý

Số
văn
bản
chưa
xử lý

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giải thích:
Mẫu này sử dụng để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các cấp tổng hợp số liệu báo cáo về
tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền.
* Cột (2): Ghi rõ loại văn bản quy định chi tiết, ví dụ: Nghị định, Thông tư, Thông tư liên 
tịch, Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân,...
* Cột (3): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền cần ban hành trong năm 
báo cáo theo kế hoạch.
* Cột (4): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành thuộc thẩm quyền trong kỳ 
báo cáo.
* Cột (5): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền chậm ban hành so với kế 
hoạch trong kỳ báo cáo.
* Cột (6): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền đã ban hành trong kỳ báo 
cáo được kiểm tra, rà soát.
* Cột (7): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo 
có dấu hiệu trái pháp luật được
phát hiện qua hoạt động kiểm tra văn bản.
* (8): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo có 
quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo
hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình KT-XH được phát hiện qua hoạt 
động rà soát văn bản.
* Cột (9), (10): Ghi số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo 
trái pháp luật; có quy định trái,
mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã 
hội đã được hoặc chưa được xử lý bằng
các hình thức kiến nghị: hủy bỏ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới.
* Cột (11): Cơ quan lập báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải 
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thích lý do không điền được thông
tin vào các cột trước đó.
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP
LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ
NHÂN, TỔ CHỨC
Kèm theo Báo cáo số:…./BC-…. ngày…./…/….của… (tên cơ quan lập báo cáo)

Tổng số vụ
việc tố cáo

Tổng số vụ
việc khiếu 
nại

Tổng số vụ
việc kỷ luật

Tổng số vụ
việc vi 
phạm
hình sự

Tổng số vụ
việc vi 
phạm
hành chính

STT Lĩnh
vực

Ghi
chú

Số vụ
đã
được
giải
quyết

Số vụ
chưa
được
giải
quyết

Số vụ
đã
được
giải
quyết

Số vụ
chưa
được
giải
quyết

Số vụ
đã
được
giải
quyết

Số vụ
chưa
được
giải
quyết

Số vụ
đã
được
giải
quyết

Số vụ
chưa
được
giải
quyết

Số vụ
đã
được
giải
quyết

Số vụ
chưa
được
giải
quyết

0 0 0 0 13 0 13 0 13 0 11 12 13
Giải thích:
Mẫu này sử dụng để tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà 
nước, người có thẩm quyền và cá
nhân, tổ chức.
* Cột (2): Ghi rõ tên lĩnh vực được xác định theo quy định của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống 
quy phạm pháp luật (Pháp lệnh số
03/2012/UBTVQH13).
* Cột (3) tới cột (12): Ghi cụ thể số lượng vụ việc tương ứng với từng lĩnh vực.
* Cột (13): Cơ quan lập báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải 
thích lý do không điền được thông
tin vào các cột trước đó.
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