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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày       tháng 12 năm 2020 

        
BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

thi hành pháp” giai đoạn 2018-2022 

 

Kính gửi:   Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1046/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/12/2020 của 

Sở Tư pháp, UBND huyện báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn 

huyện như sau: 

1. Công tác phổ biến, quán triệt: 

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi 

hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và 

Sở Tư pháp, UBND huyện xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, 

trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc giúp 

UBND huyện chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường 

hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, 

thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và huy động sự 

tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật. 

2. Việc xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật 

và theo dõi thi hành pháp luật: 

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện góp ý 5 văn bản QPPL liên quan đến 

hoạt động hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành 

pháp luật; không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung, việc góp ý 

văn bản được thực hiện tương đối kịp thời, đảm bảo chất lượng. 

3. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; 

Phòng Tư pháp được giao chủ trì tham mưu UBND huyện thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bố trí 01 công chức trực tiếp tham mưu công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. UBND các xã, thị trấn giao cho Công 

chức Tư pháp - Hộ tịch, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng nhiệm 

vụ. Điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác này được các đơn vị, địa 

phương quan tâm bố trí. Tuy nhiên, cán bộ, công chức chưa được đào tạo chuyên 

sâu nghiệp vụ về TDTHPL, nên ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của hoạt động 

TDTHPL. 

4. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi 

hành pháp luật: 
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Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, UBND huyện chỉ đạo các phòng 

chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh và áp dụng nghiêm túc trong quá trình triển khai nhiệm 

vụ quản lý nhà nước; tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn nghiệp vụ nhằm 

nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực 

thi pháp luật. Nhờ đó, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhất là áp dụng 

quy định của pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp và hiệu quả, hạn chế tối đa 

các sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

5. Hạn chế, khó khăn: 

- Chưa thường xuyên thực hiện việc rà soát văn bản QPPL thuộc ngành, 

lĩnh vực dẫn đến tình trạng có những văn bản QPPL có thay đổi nhưng chưa được 

cập nhật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về TDTHTHPL chưa được tiến 

hành thường xuyên, chất lượng chưa thật sự cao và chưa đổi mới về nội dung và 

phương pháp. Kinh phí cho công tác TDTHTHPL chưa được quan tâm đúng mức. 

- Nhiệm vụ TDTHPL ở cấp xã chưa thật sự mang lại hiệu quả vì đội ngũ 

công chức tư pháp là đầu mối thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, khối lượng 

công việc rất lớn trong khi chưa được đào tạo nhiều về nghiệp vụ TDTHPL. 

- Việc thu thập, tiếp nhận các thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức trên 

các phương tiện thông tin đại chúng nhìn chung vẫn còn hạn chế. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật 

chưa được triển khai. 

6. Kiến nghị: 

Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị cấp có thẩm quyền triển khai phần mềm thu 

thập thông tin thi hành pháp luật và phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức 

thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức 

chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, đặc biệt là về kỹ năng, 

năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức thi hành pháp” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện, 

UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;                                                                                   

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP.                                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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