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V/v báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; kết quả 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 30/7/3021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

tổ chức tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (về 

giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện về an toàn phòng 

cháy và chữa cháy); việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2021, báo cáo kết quả tự kiểm tra, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Đề cương báo cáo kèm theo Văn 

bản này. 

2. Thời gian chốt số liệu: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/8/2021. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, gửi về 

Sở Tư pháp trước ngày 25/9/2021.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:                                                            
- Như kính gửi (Phối hợp); 
- Trang TTĐTSTP (đăng tải);                               
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

   Loan.2b. 
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Nguyễn Thị Thược 

  



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật                                               

trong lĩnh vực trọng tâm; việc thực hiện công tác theo dõi                                     

tình hình thi hành pháp luật năm 2021  

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH 

HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT  

1. Kết quả đạt được  

a) Việc xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ tên, số ký hiệu của văn 

bản).  

b) Việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Về các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác tập huấn, phổ 

biến, hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật).  

2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân 

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM 

NĂM 2021 

1. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao rừng, chuyển 

mục đích sử dụng rừng 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

báo cáo tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng theo các nội dung sau đây: 

1.1. Đánh giá đối với các quy định của pháp luật hiện hành về giao 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo Mục I Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, 

liên ngành năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Văn bản số 

1943/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 (có Văn bản số 

1943/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL kèm theo). 

a) Tính kịp thời, đầy đủ của văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 



b) Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết. 

c) Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

1.2. Đánh giá việc ban hành/tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 

văn văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

các chính sách pháp luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng  

a) Tính kịp thời, đầy đủ của văn bản  

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản  

c) Đánh giá chung 

-  Kết quả đạt được. 

- Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân. 

1.3. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật 

a) Tình hình phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật liên quan đến 

giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (Nêu rõ văn bản được phổ biến; 

hình thức phổ biến và số lượng đối tượng được phổ biến). 

b) Bảo đảm nguồn lực triển khai thi hành các quy định của pháp luật liên 

quan đến giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng  

-  Về tổ chức bộ máy, biên chế. 

- Về kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật. 

 c) Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

- Kết quả đạt được. 

- Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân. 

1.4. Tình hình tuân thủ pháp luật 

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

quyền có liên quan đến giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

- Nêu các hoạt động thi hành pháp luật đã thực hiện của cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền (trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp 

dụng pháp luật, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi 

kiện hành chính). 

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan 

nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng 



dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền. 

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

- Nêu số lượng vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi (vi 

phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật); 

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. 

c) Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật có liên quan đến giao 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Kết quả đạt được  

- Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân 

1.5. Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc 

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

a) Kết quả đạt được. 

b)Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân. 

2. Tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện về an toàn phòng 

cháy và chữa cháy 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

báo cáo tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện về an toàn phòng cháy 

và chữa cháy theo các nội dung sau đây: 

2.1. Đánh giá đối với các quy định của pháp luật hiện hành về các 

điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo Mục III Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi 

trọng tâm, liên ngành năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Văn 

bản số 1943/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

a) Tính kịp thời, đầy đủ của văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

b) Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết. 

c) Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

2.2. Đánh giá đầy đủ các nội dung thi hành pháp luật về các điều kiện 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo Tiết 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Khoản 1 Mục 

II Đề cương này. 



III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN 

NGHỊ 

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu đối với công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật liên quan đến giao rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng; các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy 

a) Phương hướng 

b) Giải pháp chủ yếu 

2. Đề xuất, kiến nghị 

a) Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Kiến nghị với Trung ương. 

- Kiến nghị với tỉnh. 

b) Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật liên quan đến giao 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện về an toàn phòng cháy và 

chữa cháy 

- Kiến nghị với Trung ương. 

- Kiến nghị với tỉnh. 
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