
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 1087 /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày  16 tháng 4 năm 2020 
V/v tăng cường thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành  

pháp luật năm 2020 

 

 

 
 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ  

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết là Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP); 

 Thực hiện Văn bản số 924/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 

của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

 1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức nội 

dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/5/2020). 

 1.2. Thực hiện nghiêm, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh năm 2020. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi 

hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm 

điểm Chỉ số cải cách hành chính hằng năm, gồm: 

  a) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, 

phương tiện thông tin đại chúng...) về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm 

vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; 

  b) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định; 

  c) Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
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 1.3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng năm kết quả công tác theo dõi 

thi hành pháp luật, cụ thể: 

a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo 

cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với Ủy ban 

nhân dân tỉnh, gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung trước ngày 03 tháng 12 của kỳ 

báo cáo. 

 b) Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 12 của kỳ 

báo cáo. 

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo. 

 2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; (thực hiện)  

- Bộ Tư pháp;                         báo cáo 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng THCB; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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