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Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2022  

 

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 142/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh 

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

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp trân trọng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo: Theo Đề cương báo cáo và biểu mẫu tại Phụ lục I, 

Phụ lục II ban hành kèm theo Văn bản này (có Đề cương và biểu mẫu gửi kèm 

theo). 

2. Thời gian chốt số liệu: Từ ngày 01/10/2012 đến hết 01/10/2022. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo của cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Tư 

pháp trước ngày 05/10/2022.  

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc STP; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBDLPL.(TT.Lan.05b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 
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Phụ lục I 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 
năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-

CP 

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

1.1. Việc ban hành Văn bản chỉ đạo, lãnh đạo; xây dựng chương trình, kế 

hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

1.2. 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 của cơ quan, đơn vị. 

1.3. Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực 

hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

2. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi 

của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

3. Kết quả đạt được trong thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

3.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

a) Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ 

tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản); 

b) Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản); 

c) Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm 

tra; nội dung, đối tượng kiểm tra tình hình thi hành pháp luật); 

d) Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng 

cuộc điều tra, khảo sát; nội dung, đối tượng điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật); 

đ) Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ 

việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ 

kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin); 

e) Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật. 
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3.2. Kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 

a) Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Nêu tên, số lượng văn bản quy định chi tiết đã được ban hành theo thẩm 

quyền; 

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

b) Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

- Nêu các hoạt động đã thực hiện (tập huấn, phổ biến, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật, kinh phí, cơ sở vật chất cho thi hành 

pháp luật); 

- Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp 

luật; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất, kinh phí cho thi hành pháp luật. 

c) Việc tuân thủ pháp luật 

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

quyền 

+ 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. 

- 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. 

3.3. Việc phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

II. BẤT CẬP, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG BẤT 

CẬP, HẠN CHẾ TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 

59/2012/NĐ-CP 

1. Những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP 

2. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế  
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II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan./. 
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Phụ lục II 

BIỂU MẪU  

Phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 

tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 

1. Các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, chương trình, kế hoạch triển khai 

thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

STT Loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

Trích yếu văn bản 

1    

2…    

Tổng cộng    

2. Các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật 

STT Loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

Trích yếu văn bản 

1    

2…    

Tổng cộng    

3. Kết quả công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật 

Năm Kiểm tra Điều tra Khảo sát 

Số 

cuộc 

Số đơn 

vị 

được 

kiểm 

tra 

Nội 

dung 

kiểm 

tra 

Số 

cuộc 

Số tổ 

chức, 

cá nhân 

được 

điều tra 

Nội 

dung 

điều 

tra 

Số 

cuộc 

Số tổ 

chức, 

cá 

nhân 

được 

khảo 

sát 

Nội 

dung 

khảo 

sát 

2012          

2013          
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….          

2022          

Tổng 

cộng 

         

4. Các văn bản quy định chi tiết đã ban hành 

STT Loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

Trích yếu văn bản 

1    

2…    

Tổng cộng    
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