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BÁO CÁO 
Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012  

về theo dõi thi hành pháp luật  

 

Thực hiện Công văn số 7983/UBND-TP  ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật. Ủy ban nhân dân xã Lâm Trung Thủy báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP:  

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư 14/2014/TT-

BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư Pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 

59/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của các ngành cấp trên về thực hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật. 

Hàng năm UBND xã chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai, quán triệt đến cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã 

những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành 

pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của lĩnh vực được giao đúng 

nguyên tắc, nội dung theo quy định pháp luật; 
 

 2. Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho nhân dân và tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
 

 UBND xã thường xuyên c  cán bộ tham dự các l p tập huấn do UBND 

huyện tổ chức, t ng bư c được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả, tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ. 

UBND xã thường xuyên quán triệt, phổ biên giáo dục pháp luật, ban hành 

các kế hoạch triển khai,truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong 10 năm 

qua, do đó việc triển khai, tuyên truyền được thực hiện tương đối  kịp thời đầy đủ. 

T  năm 2012 đến nay đã lồng gh p và tổ chức được 20 buổi tuyên truyền về công 

tác theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên 

địa bàn xã. 

Công tác phổ biến pháp luật được UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các lĩnh vực theo dõi tình hình THPL, 

an toàn thực phẩm, y tế, đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn thực phẩm, an toàn giao thông... V i nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

như: Tổ chức lồng gh p trong hội nghị được 20 buổi, họp giao ban, tuyên truyền 

qua hệ thống loa phát thanh cơ sở buổi; Treo băng rôn, áp phích, panô; phát tờ 

gấp pháp luật và tài liệu pháp luật, tọa đàm. 
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3. Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực 

hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
 

 - Việc theo dõi thi hành pháp luật do công chức Tư pháp - hộ tịch phụ 

trách, có trách nhiệm phối hợp v i các công chức có liên quan đến các lĩnh vực 

thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch t ng năm. 

 - Kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật: Kinh phí, cơ 

sở vật chất bảo đảm cho theo dõi thi hành pháp luật không có, chủ yếu kinh phí 

cho công tác tuyên truyền được trích t  ngân sách địa phương.  

 II. ĐÁNH GIÁ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012.NĐ-

CP VÀ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIÊT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về 

theo dõi thi hành pháp luật đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế và 

tăng cường nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm sự 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở 

địa phương. 

- Thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của cấp trên, xã tiến hành 

xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã, qua đó phân công 

công chức Tư pháp phối hợp v i công chức phụ trách t ng lĩnh vực được theo dõi 

phối hợp thực hiện những quy định của pháp luật được chính xác, thống nhất 

trong áp dụng pháp luật không để xảy ra sai phạm, kịp thời báo cáo khi có khó 

khăn, vư ng mắc. 

 III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/NĐ-CP 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Đánh giá chung 

Nhìn chung, tình hình tuân thủ pháp luật trên địa bàn ngày càng được cải thiện, 

ý thức tuân thủ pháp luật đã được nâng lên. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

quan nhà nư c và người có thẩm quyền tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền, nội dung. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân đã x  lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp 

luật. 

1.2. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

tại các ngành, địa phương 

+ Công tác TDTHPL trong 10 năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền 

quan tâm, chỉ đạo. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các văn bản hư ng d n 

của ph ng chuyên môn, hàng năm UBND xã Lâm Trung Thủy đã ban các Kế 

hoạch triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp. Theo đó UBND xã 

Lâm Trung Thủy đã xác định lĩnh vực trọng tâm TDTHPL trong các năm là Môi 

trường, an ninh trật tự, tài nguyên nư c … Cùng v i những nội dung đó UBND 

xã v n tổ chức theo dõi các lĩnh vực khác. 

  Trên cơ sở kế hoạch, UBND xã thường xuyên hư ng d n, đốn đốc việc thi 

hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn. 

UBND xã giao cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên phối hợp, theo dõi, 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật của nhân dân, tổ chức. Kết quả cơ bản nhân 
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dân, tổ chức... chấp hành tốt pháp luật. UBND xã thực hiện chế độ báo cáo 

nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. 

1.3. Thực tiễn triển khai hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của các 

phòng, ban, ngành, địa phương  

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật có phạm vi rất rộng, chủ thể 

và đối tượng theo dõi tập trung vào các cơ quan nhà nư c. Để đánh giá một cách 

toàn diện về tình hình thi hành pháp luật, ngoài việc đánh giá về tình hình thi 

hành pháp luật của các cơ quan nằm trong phạm vi quản lý, điều hành của UBND 

các cấp, thì việc theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong các cơ 

quan Tư pháp và các tổ chức xã hội thông qua hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

này là rất cần thiết. Đặc biệt, khi thực hiện các nội dung xem x t, đánh giá về tình 

hình tuân thủ pháp luật được quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, về mặt thẩm quyền, trong phạm vi nội dung của một Nghị định 

không thể quy định trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức nằm ngoài phạm vi, 

quản lý điều hành của Nghị định. 

2. Đánh giá những bất cập, hạn chế và nguyên nhân  

2.1 Những hạn chế, bất cập:  

Công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ này c n hạn chế, một số ngành 

chưa thực hiện hết chức năng theo dõi việc thi hành chính sách, văn bản pháp luật 

do ngành mình phụ trách, xem đó là nhiệm vụ của ngành Tư pháp, d n đến công 

tác báo cáo thống kê của các lĩnh vực chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu 

theo quy định về báo cáo trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.  
Cán bộ làm công tác này ở cấp xã là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư 

c n ít, công tác tham mưu c n hạn chế. 
Chưa bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này, d n đến việc triển khai công 

tác theo dõi thi hành pháp luật ở cơ sở c n gặp nhiều khó khăn.  
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

- Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định về theo dõi thi hành pháp luật có 

phạm vi theo dõi rộng, chủ yếu là các ngành thực hiện theo dõi trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao nên việc phối hợp, đánh giá, tổng hợp số liệu theo dõi 

trên địa bàn c n khó khăn. Việc xác định nội dung theo dõi, lĩnh vực trọng tâm 

chưa được triển khai thực hiện một cách bài bản, thống nhất, d n đến kết quả theo 

dõi sau một năm thực hiện không có nhiều ý nghĩa. 
   - Công chức được giao phụ trách lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật đều 

làm kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên việc đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật c n hạn chế, ảnh hưởng 

nhất định đến kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, đây là lĩnh vực 

rộng, các văn bản hư ng d n c n chung chung nên khó khăn trong quán trình tổ 

chức thực hiện. 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật ở 

địa phương, trong đó có việc quy định cụ thể hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân và nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của Uỷ ban nhân dân; 

- Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, 

công chức cơ sở trong việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật và bảo 

đảm thi hành pháp luật ở địa phương; 
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- Tăng cường các điều kiện cho việc bảo đảm thi hành pháp luật ở địa 

phương t  việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật đến các điều kiện 

để tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

 - Có chính sách bảo đảm thỏa đáng để các cơ quan bảo vệ pháp luật thực 

hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc áp dụng pháp luật ở địa phương. 

Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai tr  của các tổ chức trong 

hệ thống chính trị tạo thành sức mạnh tổng 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  

23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật  trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy./. 

 
Nơi nhận: 
- Ph ng Tư pháp huyện Đức Thọ; 

- Lưu VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT.CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 
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