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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ  

Số: 70/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Bắc Hà, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

 

Kính gửi:  - Phòng Tư pháp thành phố. 

Thực hiện công văn số 2824/UBND-TP ngày 24/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh. Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hà báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO 

DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 

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 

Năm 2022, công tác Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường tiếp 

tục được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Để công tác này đạt hiệu 

quả cao, Ngoài việc thực hiện các Kế hoạch của UBND thành phố; Các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, UBND phường đã kịp thời ban hành  

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/03/2022 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2022 trong đó có công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật (tại mục III phụ lục I Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

10/03/2022). 

- Việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm:  Trên 

cơ sở bám sát vào sự chỉ đạo của UBND thành phố, của phòng Tư pháp và căn 

cứ theo tình hình thực tế tại địa phương, UBND phường đã ban hành Kế hoạch 

số 25/KH-UBND ngày 08/04/2022 kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn phường Bắc Hà. 

Xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của địa phương trong 

năm 2022 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực: Theo dõi tình hình 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. 

Ngoài các lĩnh vực trọng tâm nêu trên thì việc theo dõi thi hành pháp luật 

trong các lĩnh vực như: Thi hành pháp luật trong việc phòng ngừa, xử lý đối 

tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá và người bị rối loạn tâm 

thần xâm phạm trật tự xã hội; Thi hành pháp luật trong công tác quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Thi hành pháp luật trong việc phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn; Thi hành pháp luật trong việc bảo 
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đảm an toàn thực phẩm; Về việc cấm mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng; 
Thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông; Phòng chống tệ nạn xã 

hội; Thi hành pháp luật trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông; Thi hành pháp 

luật trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Thi hành pháp luật trong công 

tác phòng chống dịch Covid-19, cũng đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan 

tâm, chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả.  

- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

luật:  

Quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 UBND phường đã 

đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn tham mưu ban hành công văn số 

04/UBND-VHXH ngày 06/01/2022 về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP, Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tiếp tục rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn phải tạm 

dùng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch 

Covid-19, hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động do bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/03/2022 kế hoạch 

phòng ngừa, xử lý đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; Kế 

hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/4/2022 Triển khai thực hiện chương trình chăm 

sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn đến năm 

2030 trên địa bàn phường Bắc Hà; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/9/2022 

về tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên 

quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Kế hoạch số 81/KH-

UBND ngày 28/11/2022 thực hiện Nghị định 136/NĐ-CP về phòng cháy chữa 

cháy.  

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: UBND phường đã thành 

lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 52/QĐ-

UBND ngày 10/5/2022, Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 thành 

lập tổ công tác tổng rà soát, kiểm tra xử lý công tác an toàn về phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Bắc Hà. 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Không.  

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật:  Nhìn chung 

việc chấp hành pháp luật của Nhân dân, của các tổ chức trên địa bàn phường đều 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo: Chế độ báo cáo công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật được thực hiện đảm bảo đúng định kỳ, thường xuyên 

theo quy định; Báo cáo đột xuất kịp thời theo yêu cầu của UBND thành phố và 

các cơ quan chuyên môn cấp trên. 

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

pháp luật 

Để thực hiện nhiệm vụ Theo dõi thi hành pháp luật của địa phương, UBND 

phường đã giao cho công chức Tư pháp hộ tịch tham mưu thực hiện. Về cơ sở 
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vật chất đã được trang bị máy tính và các thiết bị văn phòng phẩm đáp ứng được 

yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

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

thi hành pháp luật 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật  

còn lúng túng. Ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cũng như nhận thức của 

một số tổ chức, cá nhân chưa cao; Công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi 

hành pháp luật còn kiêm nhiệm nhiều việc chưa chuyên sâu, kinh phí phục vụ 

cho công tác tuyên truyền hạn hẹp. 

- Quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu sự tham 

gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong khi đó, tiêu 

chí đánh giá hiệu quả thực hiện đối với lĩnh vực này hiện vẫn chưa được cụ thể, 

rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật; 

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

pháp luật 

- Kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự nổi bật, chưa 

phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành 

pháp luật, chưa có nhiều đề xuất lớn để nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật; 

- Hoạt động tập huấn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật chưa được 

thực hiện. Đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi còn kiêm nhiệm, chưa 

được đào tạo, tập huấn nên thiếu kinh nghiệm và yếu; 

- Chưa có tiêu chí cụ thể làm căn cứ để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ 

pháp luật.Việc triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP còn lúng túng và 

bị động; công tác bố trí kinh phí, nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm còn 

chưa ngang tầm với công việc; 

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

NĂM 2022 

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng 

lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

Covid-19; Về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công:  

- Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

nên trong năm 2022 HĐND và UBND phường Bắc Hà không ban hành văn bản 

quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19;   

- 2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về các chính sách 

hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, 
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hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Về lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Về 

giải quyết tranh chấp lao động và đình công: 

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ để đưa chủ trương, chính sách 

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong việc thi hành pháp luật về chính sách 

hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19  và một số lĩnh vực khác đến 

với cán bộ, công chức và toàn thể người dân, UBND phường đã quan tâm trong 

việc bố trí nguồn nhân lực, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân thực 

hiện công tác thi hành pháp luật. Các bộ phận, cá nhân thực thi pháp luật thường 

xuyên được cũng cố, kiện toàn. 

Trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan và các trang thiết bị văn 

phòng phẩm cho cán bộ công chức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thi hành 

Pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19  và 

một số lĩnh vực khác như: Quản lý nguồn nước, nguồn tài nguyên. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về chính sách 

hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Tuyên truyền về việc quản 

lý, bảo vệ nguồn nước; Hướng nghiệp việc làm và tuyên truyền các chính sách 

bảo vệ người lao động đến tận hộ gia đình, người dân, đoàn viên, hội viên trên 

địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị; Các buổi sinh hoạt tại các 

tổ dân phố; Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các tổ 

dân phố. 

- 3. Việc tuân thủ pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người 

lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong bối cảnh dịch Covid-19; Về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Về giải quyết tranh chấp lao động 

và đình công: 

a. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan  nhà nước, người có thẩm 

quyền:  Trong năm 2022 địa phương không ban hành văn bản QPPL để triển 

khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Tuy nhiên việc tuân thủ pháp luật của 

các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và người người đứng đầu cơ quan 

chấp hành tốt. Qua công tác  kiểm tra, giám sát trong năm không có vụ việc vi 

phạm pháp luật nào xẩy ra. 

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân: Công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp các ngành quan tâm nên đã góp 

phần ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp trên tất cả các lĩnh vực; Công 

tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật được thực hiện kịp thời; Công tác xử phạt vi 

phạm hành chính được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật. Kết quả thi hành 

pháp luật:  
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- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và thu hồi đất: Không; 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực PCCC: Không; 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng chống dịch Covid-

19: Không; 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực  Văn hoá thông tin: Không; 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn giao thông: Không; 

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường: Không 

  - Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội: 

Không  

 - Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng chống sử dụng pháo: 

Không;  

- Số vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ANTT và các lĩnh vực 

khác: 04 vụ  04 đối tượng (Xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.250.000 đồng). 

4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành 

pháp luật: 

Nhìn chung tình hình tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân 

dân trên tất cả các lĩnh vực trong những năm qua tương đối ổn định, không phát 

sinh các điểm nóng, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn phường.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật: 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỷ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện kết quả thi hành pháp luật, từ đó tiếp 

tục đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật 

trong lĩnh vực này; 

- Bố trí nguồn kinh phí đầy đủ phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp 

luật; 

- Thu hút sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong xã hội; Chủ 

động tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin phản ánh về tình hình thi hành pháp 

luật để kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách pháp luật phù hợp với yêu cầu của 

thực tiễn. 

- 2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Về lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công: 
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- Đổi mới hình thức và lựa chọn những nội dung thiết thực để tuyên truyền 

pháp luật đến tận người dân một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất như: Tổ chức 

sinh hoạt câu lạc bộ Pháp luật; Thi tìm hiểu Pháp luật; Tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh của địa phương... 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp, các tổ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Về giải quyết  tranh chấp lao động. 

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; thường xuyên kiểm tra tình hình thực 

hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong thực tiễn; 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa 

bàn phường Bắc Hà, UBND phường báo cáo phòng Tư pháp biết và tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp (B/c); 

- TT.Đảng ủy; HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- UBMMTQ phường; 

- Lưu: VP-UBND,TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 Nguyễn Duy Hải 
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Mẫu số 01 (*) 

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: .../BC-UBND ngày 27/11/2021 của UBND phường Đại Nài) 

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 

Tình trạng 

xử lý 
Ghi chú 

Số 

văn 

bản 

đã 

xử lý 

Số 

văn 

bản 

chưa 

xử lý 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 1  0 0 0  0 0 0 0 0  0  
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Mẫu số 02 (*) 

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-UBND ngày ...../....../ 2022 của UBND phường Đại Nài) 

STT 
Lĩnh 

vực 

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 

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 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

UBND 

phường 

Đại Nài 

 0  0  0 0  0 0  0 0 6   01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-12-02T17:08:17+0700


		phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T17:15:51+0700




