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Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 

        

BÁO CÁO 

Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành  

pháp luật trong năm 2021 trên địa bàn huyện  

 

Kính gửi:   Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

 

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, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 
5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và 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 VPHC và TDTHPL, UBND huyện báo 
cáo kết quả công tác TDTHPL trong năm 2021 trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện:  

Trên cơ sở chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh, UBND huyện 
ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/01/2021 triển khai công tác tư 
pháp năm 2021 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/02/2021 theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, trong đó 
xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong 
thực hiện công tác TDTHPL nói chung và TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành nói riêng; trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ 
được giao, các đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng Kế hoạch hoặc lồng ghép 
nội dung này vào Kế hoạch công tác của mình để triển khai, thực hiện. Ban hành 
Văn bản số 67/UBND-TP ngày 13/01/2021 thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 
11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa 
bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ “nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp 
luật”, trên cơ sở hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số 
B1 năm 2021, UBND huyện ban hành Công văn số 2043/UBND-TP ngày 
20/10/2021 thực hiện cắt giảm các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh 
chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Thực hiện Kế hoạch số 
27/KH-UBND ngày 24/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, UBND huyện giao phòng Tư pháp tổ 
chức khảo sát cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân trên địa 
bàn huyện để đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (Việc 
thi hành pháp luật về cấp GCNQSD đất và thu hồi đất). Các nội dung tại Kế 
hoạch số 245/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề 
án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 
năm 2018 - 2022 tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nghiêm túc. 

2. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ: 
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Năm 2021 do tiếp tục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên UBND huyện 
kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác để phù hợp với điều kiện mới, bám 
sát tình hình dịch bệnh, chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
để triển khai nhiệm vụ; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về TDTHPL được 
thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, thông qua mạng xã hội, 
lồng ghép trong các chương trình truyền thanh,... Nội dung tuyên truyền, phổ 
biến bám sát các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 
32/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung phổ biến 
cho đội ngũ cán bộ công chức, người làm công tác thi hành pháp luật các quy 
định liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong TDTHPL, hướng 
dẫn nghiệp vụ thực hiện các hoạt động như điều tra, khảo sát. Trong năm 2021 tổ 
chức lồng ghép 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 115 người; giao 
phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị 
trấn tổ chức, tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL mới được ban hành, nhằm mục 
đích nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đối với các văn bản QPPL 
của bộ, ngành Trung ương, UBND huyện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
huyện để cán bộ, Nhân dân truy cập và tìm hiểu, nghiên cứu. Bằng nhiều hình 
thức, giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, công tác 
tuyên truyền, phổ biến về TDTHPL đạt được những kết quả tích cực, phục vụ tốt 
hơn nhu cầu của người dân, nhất là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội.  

3. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất: 

Tại UBND huyện thì nhiệm vụ tham mưu quản lý công tác TDTHPL được 
giao cho phòng Tư pháp đảm nhiệm, trong đó 01 công chức được bố trí phụ trách 
mảng này; tại 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 quan tâm bố trí. 

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

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

1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền  

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết: Trong 
kỳ báo cáo, UBND huyện ban hành 02 văn bản QPPL quy định chi tiết nội dung 
được Luật giao; cấp xã không ban hành văn bản QPPL. Sau khi ban hành văn bản 
kịp thời gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra theo thẩm quyền. Nhìn chung, việc tham 
mưu ban hành và ban hành văn bản QPPL được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy 
trình, thời hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. 

- Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết: Chất lượng văn bản ngày 
càng được nâng lên, quá trình ban hành văn bản quy định chi tiết đảm bảo đúng 
quy trình ban hành văn bản QPPL, chú trọng việc lấy ý kiến của các cơ quan tổ 
chức, đối tượng chịu tác động cũng như việc chuyển phòng Tư pháp thẩm định 
văn bản. Trong năm, UBND huyện giao phòng Tư pháp góp ý 28 dự thảo văn bản 
của Trung ương và của tỉnh, thẩm định 02 dự thảo văn bản QPPL. Ngay từ khi dự 
thảo thì phòng Tư pháp phối hợp cùng với cơ quan chủ trì trong quá trình xây 
dựng dự thảo, thông qua việc góp ý bằng văn bản hay trao đổi nội dung qua nhiều 
hình thức khác. Ý kiến thẩm định, góp ý được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, 
đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng văn bản QPPL. Nhờ đó, văn bản 
được ban hành trong năm đảm bảo đúng thể thức và nội dung theo quy định. Bên 
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cạnh đó, thông qua công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL kịp thời phát hiện, 
bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp với quy định của Trung 
ương, tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần đảm bảo tính thống nhất, 
đồng bộ, minh bạch trong hệ thống văn bản pháp luật của huyện. 

Trong năm 2021 phòng Tư pháp tự kiểm tra 02 văn bản QPPL, rà soát 
2.135 văn bản do UBND huyện ban hành. Qua tự kiểm tra, rà soát cho thấy văn 
bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với với quy định pháp luật, đáp 
ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, không có văn bản trái pháp luật.  

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

Việc bố trí, sắp xếp bộ máy nhân sự tham mưu thực hiện TDTHTHPL 
được quan tâm. Tuy vậy, trong bối cảnh chung thực hiện chủ trương tinh giản bộ 
máy, biên chế của bộ máy hành chính nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ 
TDTHPL còn mỏng, kiêm nhiệm, một số 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. Kinh phí và cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại các cơ 
quan, đơn vị được quan tâm. Tuy vậy do điều kiện còn khó khăn nên chưa bố trí 
được nguồn kinh phí tương xứng với việc thực hiện nhiệm vụ. 

1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

- Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền: Để đảm bảo quy định của pháp luật thật sự đi vào cuộc sống, UBND 
huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan 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; tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn nghiệp vụ 
nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức 
trong quá trình thực thi pháp luật. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị áp dụng các 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.  

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2021 UBND huyện ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, 
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực thuộc chức năng, 
nhiệm vụ quản lý; chỉ đạo Thanh tra huyện tích cực đôn đốc, xử lý sau thanh tra, 
kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm được chỉ ra 
trong quá trình thanh, kiểm tra. Trong kỳ báo cáo, Thanh tra huyện thực hiện 01 
cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 6 xã, thị trấn; tổ chức 02 cuộc kiểm tra liên 
quan đến cấp GCNQSD đất. UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 04 
lượt công chức; hoàn thành việc kê khai công khai TSTN lần đầu năm 2020 tại 
80 cơ quan, đơn vị với 417/417 người hoàn thành việc kê khai, công khai TSTN, 
đạt tỷ lệ 100%; thực hiện giảm trừ xong số tiền 40,429/40.429trđ theo Kết luận số 
724/KL-CTUBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện và thực hiện truy thu số 
tiền 120,000trđ/226,000trđ theo kết Kết luận số 1324/KL-CTUBND ngày 
14/10/2019 của UBND huyện. So với cùng kỳ năm 2020, số cuộc thanh tra kinh 
tế-xã hội giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thời gian qua Thanh tra huyện 
và các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài 
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nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ bản thực hiện tốt vai 
trò chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa 
bàn huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; một 
số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài nhiều năm được tập trung giải quyết. Trong 
kỳ báo cáo, toàn huyện tổ chức tiếp 239 lượt, tiếp 273 người (định kỳ 78 lượt, 
tiếp 97 người; thường xuyên 157 lượt, tiếp 177 người; đột xuất 0 lượt; có 03 đoàn 
đông người với 20 người. Nội dung KNTC, KNPA của công dân chủ yếu liên 
quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp GCNQSD 
đất; liên quan đến công tác bầu cử, đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 
tiếp nhận, giải quyết 151 đơn/51vụ việc, trong đó: cấp huyện 54 đơn/54 vụ việc; 
cấp xã 97 đơn/97 vụ việc; giải quyết 133 đơn/133 vụ việc, trong đó: cấp huyện 48 
đơn/48 vụ việc; cấp xã 85 đơn/85 vụ việc. Đang giải quyết 18 đơn/18 vụ việc, 
trong đó: cấp huyện 06 đơn/06 vụ việc; cấp xã 12 đơn/12 vụ việc; thành lập 28 
đoàn kiểm tra, xác minh KNTC; tổ chức 03 cuộc họp xin ý kiến các sở ngành về 
giải quyết vụ việc; 17 cuộc đối thoại với công dân; ban hành 10 văn bản chỉ đạo 
công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; các cuộc làm việc với phòng, ban để xử lý 
đơn và ban hành nhiều văn bản giao, đôn đốc giải quyết vụ việc trên địa bàn. 

- Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác 
đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật: Công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm được quan tâm, chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn, được đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp. Lực lượng Công an 
đấu tranh, tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma 
túy, môi trường; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các 
lĩnh vực khác nhau; tiếp nhận, xác minh và giải quyết tin báo tố giác tội phạm… 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát hiện kịp thời chấn chỉnh 
những biểu hiện vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong kỳ báo 
cáo, Viện kiểm sát kiểm sát 56 tin (cũ 0, mới 56, giảm 01 tin so với cùng kỳ 
2020); đã giải quyết 53 tin báo, đạt tỷ lệ 95% (tăng 8,4% so với cùng kỳ 2020), 
trong đó khởi tố 44, không khởi tố 09; còn lại 03 tin báo. Tổng số vụ thụ lý kiểm 
sát điều tra: 52 vụ, 71 bị can (cũ: 05 vụ, 08 bị can; mới: 44 vụ, 61 bị can; phục 
hồi điều tra: 02 vụ, 01 bị can; tiếp nhận từ Công an TP Vinh chuyển đến: 01 vụ, 
01 bị can), tăng 02 vụ, giảm 16 bị can so với cùng kỳ 2020. Cơ quan điều tra đã 
giải quyết: 48 vụ, 66 bị can (Kết thúc điều tra đề nghị truy tố), đạt 92,3% (tăng 
13,2% so với cùng kỳ 2020). 100% vụ án kết thúc điều tra trong hạn. Còn lại: 04 
vụ, 05 bị can (Qúa hạn: 0, Gia hạn: 0). Viện kiểm sát đã giải quyết: 48 vụ, 66 bị 
can (đạt tỷ lệ 100%, tăng 3% so với cùng kỳ 2020). Trong đó truy tố chuyển Tòa: 
47 vụ, 65 bị can; đình chỉ: 01 vụ, 01 bị can, lý do: bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố 
(Không có án gia hạn truy tố). Trong lĩnh vực kiểm sát tố giác, tin báo về tội 
phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện 34 lượt nắm 
tin báo tội phạm tại 17/17 Công an cấp xã, ban hành 01 văn bản yêu cầu CQĐT 
khởi tố 01 vụ án hình sự, ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm về 
buôn bán, tàng trữ pháo nổ và trật tự an toàn giao thông đến Chủ tịch UBND 
huyện (bằng cùng kỳ). Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm sát 
điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Trước khi kết thúc điều tra, phối 
hợp cơ quan điều tra rà soát, đối chiếu tài liệu, chứng cứ vụ án; trực tiếp phúc 
cung 100% bị can. Tiến độ giải quyết án ở giai đoạn truy tố kịp thời. Chất lượng 
cáo trạng đảm bảo yêu cầu, truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội, không có án 
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truy tố sai khung hình phạt hoặc phải thay đổi cáo trạng, rút một phần truy tố; 
không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung ở các giai đoạn tố tụng.  

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền trong công tác bồi thường nhà nước: Công tác triển khai thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng và phát huy được hiệu quả. Các đơn vị quan tâm bố trí 
công chức làm đầu mối kiêm nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và 
tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường.   thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
công chức trong khi thực thi công vụ từng bước được nâng cao, hạn chế vi phạm 
khi thi hành công vụ. Năm 2021 không xảy ra tình trạng oan sai phải bồi thường. 

-  Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân: 

+ Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm): Trong năm 
2021, trước tình hình chung cả nước hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 
XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chịu ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, sự quyết liệt của cả 
hệ thống chính trị nên tình hình chính trị trên địa bàn ổn định, đồng thời tình hình 
vi phạm tội phạm có chiều hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Đã khởi tố 
mới 44 vụ (bằng cùng kỳ 2020), chủ yếu là các tội phạm về kinh tế, sở hữu 
(22/44 vụ, chiếm tỷ lệ 50%). Một số loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn 
phạm tội tinh vi, như: Sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dùng 
ôtô làm phương tiện để trộm động vật, đột nhập phòng làm việc tại công sở vào 
ban đêm để trộm cắp tài sản…. Phát sinh loại tội phạm như: Buôn bán hàng cấm. 
Tội phạm về tai nạn giao thông tăng nhẹ so với cùng kỳ. Không phát sinh tội 
Cướp tài sản, Vận chuyển hàng cấm, Tàng trữ hàng cấm, hủy hoại tài sản; tội 
phạm về chức vụ, tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, Tòa án nhân dân huyện giải 
quyết: 47 vụ, 62 bị cáo (xét xử), đạt tỷ lệ 97,9% (tăng 0,9% so với cùng kỳ 2020). 
Còn lại: 04 vụ, 07 bị cáo (quá hạn: 0); số vụ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: 
0; số kháng nghị phúc thẩm ngang cấp: 0. Việc xét xử đảm bảo đúng quy định, 
chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. 
Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với 
tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội trong từng vụ án, đáp 
ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc 
xử phạt tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo, xử phạt cải tạo không giam 
giữ được Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng; các bị cáo được cho 
hưởng án treo đúng quy định pháp luật.  

+ Tình hình vi phạm pháp luật hành chính: Tình hình vi phạm hành chính 
có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020, tuy vậy vẫn diễn ra khá phức tạp, 
chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: Vi phạm công tác phòng chống dịch, An 
toàn giao thông với các hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng 
độ cồn, chạy quá tốc độ quy định; các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vứt rác 
không đúng nơi quy định, khai thác khoáng sản trái phép…Trước những diễn 
biến phức tạp của các hành vi vi phạm, các ngành, địa phương tích cực chủ động 
triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm, do đó 
cơ bản phát hiện và xử ký kịp thời các hành vi vi phạm; trình tự, thủ tục xử phạt 
thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành 
vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong thời gian qua góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, 
trật tự an toàn xã hội, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra cơ bản được khắc phục 
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kịp thời, góp phần đảm bảo việc lập lại trật tự pháp luật, thiết chặt kỷ cương, ổn 
định xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. 

2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm  

Thực hiện kế hoạch trọng tâm về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của 
tỉnh, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/4/2021 theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề cấp GCNQSD đất và thu hồi đất. Với 
chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Tư pháp xây dựng 02 mẫu Phiếu khảo sát: 
01 Phiếu khảo sát gồm 7 câu hỏi giành cho đối tượng là công chức ngành Tài 
nguyên&Môi trường và một số công chức UBND các xã, thị trấn; 01 Phiếu khảo 
sát gồm 7 câu hỏi giành cho đối tượng là người dân trên địa bàn huyện. Tiến hành 
khảo sát đối với 85 người dân và 107 công chức ngành Tài nguyên&Môi trường 
và một số công chức UBND các xã, thị trấn. 

Qua khảo sát cho thấy: Đánh giá về sự cần thiết đối với công tác theo dõi 
thi hành pháp luật trong lĩnh vực khảo sát, có đến 100% cho rằng là cần thiết. Về 
trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức đáp 
ứng được yêu cầu của công tác thi hành pháp luật hay chưa: 52,5% cho rằng đáp 
ứng tốt; 42,5% đánh giá đáp ứng trung bình; 5% chưa đáp ứng. Về mức độ quan 
tâm, tìm hiểu các quy định pháp luật: 100% công chức cho rằng đã thực hiện 
thường xuyên. Việc tiếp cận các quy định pháp luật, có 82,5% là thông qua các 
hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra, chuyên môn, còn lại là từ phương tiện 
thông tin, truyền thông, văn bản pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà 
nước. Đánh giá về việc ban hành văn bản liên quan đến cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 97,5% cho rằng cơ quan, đơn vị có ban hành văn bản. Đánh 
giá về chất lượng các quy định pháp luật hiện: 57,5% là việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; 37,5% 
cho rằng chưa đầy đủ; 5% là còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đánh giá về cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
người dân và doanh nghiệp đã kịp thời chưa: 70% đánh giá kịp thời; 17.5% là 
chưa kịp thời; 12,5% là còn chậm trễ. Việc đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các ý kiến tập 
chung chủ yếu một số nội dung như: Cần tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, 
nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; tuyên truyền pháp luật sâu rộng cho 
Nhân dân; sửa đổi các nội dung không phù hợp tại các văn bản pháp luật có liên 
quan đến lĩnh vực này; cần đảm bảo các điều kiện cho công tác này như: kinh 
phí, trang thiết bị, biên chế, tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Nâng 
cao trách nhiệm quản lý và sự phối hợp của các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải 
quyết, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; công tác phối hợp giữa các cấp 
chính quyền với các cơ quan chuyên môn trong giải quyết vướng mắc liên quan 
đến đất đai. Kết quả tổng hợp Phiếu khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế như: 
Công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công 
chức thực hiện nhiệm vụ này chưa được thường xuyên; công tác quy hoạch sử 
dụng đất chưa đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện. Từ thực trạng 
đó cho thấy để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thì các cấp, các ngành trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần quan tâm triển khai thực 
hiện một số giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định 
của pháp luật và thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 
bộ, công chức, viên chức và đội ngũ những người liên quan đến lĩnh vực 
này; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc triển 
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khai thực hiện các chính sách pháp; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật 
để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp. 

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH 

PHÁP LUẬT 

1. Hạn chế: 

- Một số đơn vị chưa thường xuyên thực hiện việc rà soát văn bản QPPL 
thuộc ngành, lĩnh vực dẫn đến tình trạng có những văn bản Trung ương có thay 
đổi nhưng chưa nắm bắt đươc để tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

- Công tác tập huấn TDTHPL 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 TDTHPL chưa được quan tâm đúng mức. 

- Nhiệm vụ TDTHPL chưa thật sự mang lại hiệu quả vì đội ngũ công chức 
đầu mối thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, khối lượng công việc rất lớn 
trong khi ít 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. 

- Tình trạng tổ chức cá nhân vi phạm hình sự cũng như vi phạm pháp luật 
hành chính vẫn còn xảy ra khá phức tạp, với nhiều thủ đoạn, hành vi trên nhiều 
lĩnh vực khác nhau. 

2. Nguyên nhân: 

- Tình hình dịch bệnh, thiên tai xảy ra và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
đến công tác phổ biến và triển khai thi hành pháp luật. 

- Văn bản QPPL của Trung ương trong những năm qua có những thay đổi 
nhưng chưa được hướng dẫn chưa kịp thời, gây lung túng cho việc áp dụng, dẫn 
đến giải quyết thủ tục hành chính và ban hành văn bản gặp không ít khó khăn. 

- Công chức tham mưu lĩnh vực TDTHPL còn kiêm nhiệm, chưa được đào 
tạo nhiều về lĩnh vực này nên thực hiện nhiệm vụ chất lượng chưa cao. 

- Do khó khăn về ngân sách nên việc bố trí kinh phí cho hoạt động này còn 
hạn chế, trang thiết bị chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thực 
hiện công tác TDTHPL. 

- Một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức về công tác TDTHPL. 

- Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ TDTHPL ít được tập huấn nghiệp 
vụ làm ảnh hưởng đến công tác. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 
Nhân dân; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ TDTHPL.  

- Triển khai có hiệu quả công tác TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm; tổ 
chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác TDTHPL đối với lĩnh vực, địa 
bàn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao gắn với việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp TDTHPL trên địa bàn huyện. 

- Đảm bảo kinh phí thực hiện công tác TDTHPL. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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1. Đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định mức độ khôi phục đối với từng 
loại vi phạm của biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban 
đầu của đất trước khi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, điều 5 Nghị định 
91/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cũng như 
các quy định mới có liên quan đến công tác TDTHPL, xử lý vi phạm hành chính 
cho đội ngũ công chức tham mưu nhiệm vụ này tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo công tác TDTHPL trên địa bàn huyện trong năm 2021, 
UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp xem xét, quyết định./. 

 

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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