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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA TÂN

____________________

Số: 61/BC-UBND

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

___________________________________________

               Gia Tân, ngày 07 tháng 10 năm 2022

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

- Thực hiện công văn số: 70/TP-THPL, ngày 30/9/2022 của phòng Tư pháp 
huyện Gia Lộc. Về việc báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm 
chi phí tuân thủ pháp luật và theo dõi THPL năm 2022;

- Ủy ban nhân dân xã Gia Tân báo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022 cụ thể như sau:

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

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:
- Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện 

Gia Lộc về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 
huyện Gia Lộc năm 2022;

- Ngày 25/01/2022 Ủy ban nhân dân xã Gia Tân, ban hành kế hoạch số 
04/KH-UBND. Về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã Gia Tân năm 2022; Ngay sau khi ban hành Kế hoạch. Ủy ban nhân dân xã 
Gia Tân đã tổ chức các hội nghị quán triệt và triển khai đến các ban ngành, đoàn 
thể, cán bộ, công chức người lao động của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo đài Truyền 
thanh xã, xây dựng chuyên mục, tin bài và làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh của xã, để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nắm được và 
thực hiện có hiệu quả theo quy định của pháp Luật quy định; 

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức 
theo dõi THPL được quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và 
Nghị định 32/2020/NĐ-CP; 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 
của các công chức chuyên môn của UBND xã trong việc triển khai công việc được 
giao. 

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể của UBND 
xã và các đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã 
hội, các tổ chức cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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- Ngày 07/10/2022, UBND xã Gia Tân ban hành báo cáo số 62/BC-UBND. 
Về kết quả tự kiểm tra công tác Tư pháp và việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
xử lý vi phạm hành chính năm 2022; 

- Nhìn chung, tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực vi phạm hành 
chính, áp dụng các biện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh 
vực quản lý nhà nước năm 2022 giảm so với cùng kỳ báo cáo năm 2021.

* Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Tổng số vụ vi phạm: 07
- Tổng số đối tự bị xử phạt: 08
- Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 08
+ Số quyết định đã thị hành: 05
+ Số quyết định hoãn, miễn, giảm: 0
+ Số quyết định bị cưỡng chế thị hành: 0
+ Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0
- Tổng số tiền phạt thu được và tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang 

vật, phương tiện bị tịch thu: 625.000đ;
- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật: 
- Trong năm qua thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên. UBND xã 

Gia Tân chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm tốt công tác tham mưu và thực hiện chế 
độ báo cáo đầy đủ và kịp thời với cấp trên;

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

- Trên thực tế về kinh phí, tổ chức, cán bộ 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.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn được cấp ủy, chính quyền, 
các ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, thông 
qua các hoạt động tuyên truyền ý thức tuân thủ của cơ quan và các cá nhân được 
nâng cao.

- Trong  năm 2022 UBND xã Gia Tân đã chỉ đạo, công chức Tư pháp - Hộ 
tịch, công chức Địa chính - Xây dựng &MT, công chức Văn phòng Thông kê và 
Trưởng Công an xã, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Tư pháp tỉnh Hải 
Dương đã tổ chức hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, do 
UBND huyện tổ chức tập huấn, về nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về 
XLVPHC;         

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, công tác kiểm tra thực hiện, chưa được thường xuyên liên tục; 
chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
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- Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL nhìn chung vẫn còn 
thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế; công chức kiêm nhiệm để 
thực hiện nhiệm vụ này.

- Kinh phí của địa phương còn hạn chế cũng ảnh hưởng một phần phục vụ 
cho công tác này.

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP 
LUẬT:

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc thẩm quyền:

- Trong năm 2022, HĐND, UBND xã Gia Tân đã soạn thảo và ban hành 
được tổng số là: 293 văn bản các loại cụ thể là. (Số liệu tính từ ngày 01/01 đến 
ngày 07/10/2022). 

* Văn bản Của HĐND xã:
- Nghị quyết  HĐND: 07.
- Tờ trình HĐND      : 02.
* Văn bản Của UBND xã:
- Quyết định UBND: 62
- Tờ trình :  30
- Kế hoạch :  18
- Báo cáo :  63
- Thông báo :  25
- Công văn :  86
2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:
- Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL không có;
- Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình THPL, thời gian qua địa phương 

đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Sở Tư pháp và 
UBND huyện Gia Lộc tổ chức; 

- UBND xã Gia Tân thường xuyên quan tân đến công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật tại địa bàn, tuy nhiên, trên thực tế về kinh phí, công chức thực 
hiện công tác theo dõi tình hình THPL còn kiêm nghiệm, cơ sở vật chất phục vụ 
cho công tác theo dõi tình hình THPL còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao.

3. Việc tuân thủ pháp luật:
a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền:
- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

cơ bản thực thiện tốt.
b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân:
-  Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật.
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- Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính nghiêm minh, thực hiện kịp thời 
cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luôn được Đảng, 
chính quyền địa phương, quan tâm, chỉ đạo. Trong thời gian qua đã góp phần ngăn 
chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực. Từ đó, ý thức chấp hành 
pháp luật của nhân dân trong xã được nâng lên. 

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

- Đánh giá chung: qua theo dõi tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá 
nhân trong năm 2022 trên địa bàn xã Gia Tân còn diễn biến phức tạp, các hành vi 
vi phạm pháp luật, có giảm so với năm trước, tuy nhiên các hành vi, vi phạm  ngày 
càng tinh vi, nhất là hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường và lĩnh vực 
an ninh trật tự.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp và có sức 
nan tỏa, rộng khắp.

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện tốt Quy chế phối 
hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ 
theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được nâng cao, đáp ứng tình hình hiện nay.

 - Đề nghị cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ tà liệu kinh phí để thực hiện công tác 
tuyên truyền vân động thuyết phục trong việc chấp hành pháp luật và xử lý hành 
chính, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC, 
đặc biệt là công tác xử phạt VPHC thông qua thanh tra, kiểm tra liên ngành, 
chuyên đề… cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này nhằm nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn 
nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của 
UBND xã Gia Tân năm 2022./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp huyện Gia Lộc;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Thoại
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