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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

(Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/11/2021) 

 

Thực hiện văn bản số 1581/STP- QLXLVPHC&DTHPL ngày 03/11/2021 

của Sở Tư pháp về việc báo cáo  kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2021 (Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/11/2021), UBND thành phố báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 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 

- Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật  giải quyết thủ tục hành chính  

của UBND thành phố: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 1.205 hồ sơ, trong đó 105 hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang, số lượng hồ sơ đã giải quyết  tổng số 1.160 trong đó trước hạn: 705, 

đúng hạn: 159, chậm hạn 296, số lượng hồ sơ đang giải quyết 14 trong đó:  đúng hạn 

14, quá hạn: 9,  

-Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

Các phòng, ban, ngành đều có sự phối hợp với nhau cung cấp số liệu thuận lợi trong 

công tác báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật cơ bản đảm bảo đúng thời 

gian quy định 

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

luật 

- Cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật được tập huấn thường xuyên 

nên có kinh nghiệm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ.  

- Cán bộ tư pháp của phòng Tư pháp có 5 đồng chí: Trong đó có 2 đồng chí có 

trình độ cử nhân Luật, 3 đồng chí có trình độ cử nhân chuyên ngành khác.  

Công chức Tư pháp - hộ tịch xã, phường có 19 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí 

có bằng cử nhân luật, 2 đồng chí có bằng cử nhân chuyên ngành khác. 

- Kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được cấp vào dự 

toán kinh hoạt động hàng năm của các phòng, ban, ngành nhưng chưa đáp ứng  đủ yêu 

cầu. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn thành phố được UBND thành phố triển khai đồng bộ, có trọng tâm, 

trọng điểm với nhiều hình thức phong phú trên Đài truyền thanh thành phố, hệ thống 



loa truyền thanh cơ sở, nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, trong đó tập trung vào các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP. Kết quả được 15  buổi trên Đài phát thanh thành phố 

và 30 buổi trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

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. 

- Sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và các cấp chưa có sự phối hợp 

nhịp nhàng việc triển khai thi hành các văn bản còn gặp khó khăn vướng mắc. 

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

pháp luật. 

- Nhận thức của một số cán bộ, công chức các cấp về công tác theo dõi thi 

hành pháp luật chưa sâu. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở một số cơ quan, 

đơn vị  còn hạn chế nên việc nắm bắt nội dung cũng như các quy định về theo dõi 

thi hành pháp luật trên các lĩnh vực chuyên ngành còn chưa đầy đủ. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo thi hành pháp luật đều kiêm 

nhiệm nên việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật còn bị hạn chế, chưa 

huy động được nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

luật.  

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

còn hạn chế không đáp ứng yêu cầu thực tế. 

- Công tác tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa 

được thực hiện thường xuyên. 

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

LUẬT 

1. Việc đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật: 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với sở Tư pháp tỉnh 

Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ cơ sở năm 2021 

cho 1500 lượt người của 10 xã,  phường: Phường Xuân Hòa, phường Đồng 

Xuân, phường Trưng Nhị, phường Trưng Trắc, phường Phúc Thắng, phường 

Hùng Vương, phường Tiền Châu, xã Cao Minh, phường Nam Viêm, xã Ngọc 

Thanh. Thông qua các buổi tập huấn và tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn 

thành phố. 

Cán bộ công chức các cấp các ngành có sự phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp như:  

Kinh phí được cấp riêng để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật được trang bị đầy đủ để phục vụ cho hội 

nghị tập huấn. 



Nhìn chung các cấp ủy Đảng chính quyền các cấp đều quan tâm đến công tác 

tập huấn, phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện tốt tại các xã, phường có sự 

phối hợp chặt chẽ phát huy được nguồn nhân lực cán bộ công chức trong công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.  

2. Việc tuân thủ pháp luật  

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

quyền: 

Việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trên địa 

bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định pháp luật. Các văn bản 

pháp luật của cấp trên sau khi ban hành và có hiệu lực thi hành như Các Luật,  được lãnh 

đạo các cấp, các ngành ở thành phố  chủ động quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ, 

công chức nhằm truyền đạt các quy định của pháp luật thuộc phạm vị quản lý của ngành 

mình, cấp mình thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến... Do 

đó, các quy định pháp luật được các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ở địa 

phương thi hành kịp thời và đầy đủ. 

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức,cá nhân 

+ Tình hình tuân thủ thi hành pháp Luật về xử phạt vi phạm hành chính trong 

các lĩnh vực trên địa bàn thành phố  tổ chức, cá nhân đều tuân thủ theo đúng quy 

định của pháp luật,kết quả xử phạt như sau: 

*Lĩnh Vực Toà án : 

- Về hình sự: Tổng số vụ án đã được giải quyết là 88 vụ, bị cáo 145,  quyết 

định tội danh: Cho hưởng án treo: 38 trường hợp, phạt tiền 1 trường hợp, cải tạo 

không giam giữ: 2 trường hợp, đi tù từ 3 năm trở xuống: 70 trường hợp,  đi tù từ 3 

năm đến 7 năm tù: 20 trường hợp, đi từ từ 7 đến 15 năm: 2 trường hợp, phạt tiền 25 

trường hợp, các hình phạt khác 25 trường hợp. 

- Về dân sự: thụ lý 82 vụ, giải quyết 54 vụ,  còn lại 28 vụ, đình chỉ 20, công 

nhận sự thoả thuận của đương sự 27 vụ, xét xử 7 vụ. 

- Về án hành chính: Thụ Lý  02 vụ, giải quyết 01 vụ, còn lại 01 vụ. 

* Lĩnh vực an ninh,  giao thông, đội điều tra tổng hợp, cảnh sát hình sự, 

cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường, an ninh:  

Tổng số vụ vi phạm là 2.499, số đối tượng là 5.059, số tiền xử lý vi phạm 

hành chính là: 1.894.347.558đ 

* Lĩnh vực quản lý thuế: 

- Tổng số vụ vi phạm  hành chính bị phạt tiền là 190  

+ Số tổ chức bị xử phạt: 155 

+ Số cá nhân bị xử phạt: 35 

 - Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Năm 2021 tổng số vụ vi phạm phạt tiền là  190 vụ. 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành:  246 quyết 

định. Trong đó: 

+Xử phạt theo hình thức cảnh cáo: 56. 

+Xử phạt theo hình thức phạt tiền: 190 



- Số tiền phạt vi phạm:  855,008  triệu đồng  

 - Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Năm 2021 tổng số vụ vi phạm là  190 vụ. 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành:  246 quyết 

định. Trong đó: 

+Xử phạt theo hình thức cảnh cáo: 56. 

+Xử phạt theo hình thức phạt tiền: 190 

* Lĩnh vực quản lý thị trường: Tổng số vụ vi phạm 10 vụ ( 11 hành vi)  

trong đó:  

- Có 6 vụ  vi phạm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu  phạt tiền 

119.000.000đ, 

- Có 4 vụ vi phạm hành vi kinh doanh hàng hóa  nhập lậu trị giá hàng hóa vi 

phạm 56.530.000đ, số tiền phạt 17.500.000đ 

- 1 vụ vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên 

nhãn bao bì hàng hóa trị giá hàng hóa vi phạm 1.176.000đ, số tiền phạt 1500.000đ 

3. Lĩnh Vực quản lý đô thị: Tổng số vụ vi phạm hành chính  trong lĩnh vực xây 

dựng không xin phép bị phạt tiền là 4 vụ, số tiền phạt là 80.000.000đ 

* Lĩnh vực Tư pháp: Tổng số vụ vi phạm hành chính lĩnh vực hộ tịch phạt tiền 1 

vụ , số tiền phạt 4.000.000đ. 

* UBND các xã, phường: Phường Trưng Trắc, phường Tiền Châu, phường Xuân 

Hoà: 

- Lĩnh vực y tế xử phạt vi phạm hành chính: 156 trường hợp, phạt tiền: 

393.500.000đ, phạt cảnh cáo 2 trường hợp 

- An ninh trật tự trật tự: 13.100.000đ 

Tình hình thi hành pháp luật các nhân, tổ chức đều tuân thủ theo đúng quy 

định của pháp luật. 

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

luật. 

Nhìn chung, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của thành phố thực 

hiện nghiêm túc, theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh một số đơn vị 

đã xác định về tầm quan trọng, cũng như trách nhiệm đối với công tác theo dõi thi 

hành pháp luật, thì vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm hoặc chưa quan tâm 

đúng mức trong triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Nguyên nhân, do nhận thức của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó chưa thấy hết được tầm 

quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong quản lý nhà nước 

và trách nhiệm của ngành mình, cấp mình đối với công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. Vì vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên cần phải có những biện 

pháp, những chính sách cụ thể để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức nói 

chung và của lãnh đạo các ngành, các cấp nói riêng về tầm quan trọng của công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

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



- Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn tăng cường công tác nghiệp vụ công 

tác theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ phụ trách công việc này tại UBND thành 

phố và UBND các xã, phường. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức theo dõi tình hình 

THPL; chú trọng đảm bảo các điều kiện cho thực thi công tác theo dõi tình hình 

THPL nói riêng và công tác THPL nói chung.  

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

- Cần đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, 

công chức, viên chức thi hành công vụ và các tổ chức, cá nhân, góp phần tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 

 - Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của 

các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. 

 UBND thành phố Phúc Yên trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  

-Sở Tư pháp;                                                                                     

-TT TU; TTHĐND thành phố; 

- CPCT,CPVP; 

- Cổng thông tin GTĐT thành phố;  

- Lưu: VT. TP.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Lợi 
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