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/TB-ĐKT

THÔNG BÁO
Kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi
tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện Đăk Hà
Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 01/4/2022 của Giám đốc Sở Tư
pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2022 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra), Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số
26/KH-ĐKT ngày 05/4/2022 về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi
tình hình thi hành pháp luật tại UBND thành phố Kon Tum và UBND huyện Đăk
Hà.
Ngày 20/4/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện Đăk Hà. Sau khi xem xét
Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Đăk Hà về công tác
công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL)
trên địa bàn huyện; kết quả kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu có liên quan; nghe ý
kiến trao đổi, giải trình làm rõ một số nội dung quản lý nhà nước trong
TDTHTHPL của đại diện UBND huyện và căn cứ Biên bản kiểm tra lập ngày
20/4/2022, Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra như sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ;
Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về TDTHTHPL, hàng năm, UBND huyện
đã xây dựng Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp (1) nhằm chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã, thị trấn tập trung TDTHTHPL một số ngành, lĩnh vực địa
phương quản lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.
2. UBND huyện đã phân công 01 công chức kiêm nhiệm công tác TDTHTHPL
trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn phân công công chức Tư pháp – Hộ tịch
phụ trách công tác TDTHTHPL.

3. Đã phân bổ nguồn kinh phí TDTHTHPL trong hoạt động chi thường
xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp từ đầu năm; đồng thời, trang bị cơ

1 Kế

hoạch số 32/KH-UBND, ngày 8/2/2021; Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 17/2/2022.
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bản, đầy đủ các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác TDTHTHPL (máy tính có
kết nối Internet...).
4. Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức 01 đợt tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, thẩm định văn bản
QPPL; xử lý vi phạm hành chính; bồi dưỡng kỹ năng kiến thức pháp luật cho đội ngũ
tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở và phổ biến quán triệt Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 trên địa bàn huyện Đăk Hà, với 122 cán bộ,
công chức tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, áp
dụng hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật.

5. Ngày 17/2/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về
TDTHTHPL năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch
theo dõi thi hành pháp luật, hàng năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND huyện
TDTHTHPL hiệu quả, kịp thời theo kế hoạch đề ra.
6. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND các
xã chủ yếu là các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai
công tác TDTHTHPL đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
7. Việc xử lý kết quả TDTHTHPL thông qua việc tổng hợp báo cáo của các
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Giao phòng Tư pháp tổng hợp các tồn tại,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xử lý, hướng dẫn giải quyết.
8. Phòng Tư pháp huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện triển khai kịp
thời công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa
phương.
II. Tồn tại, hạn chế:
1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện TDTHTHPL
chưa đầy đủ, nhất là việc triển khai Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày
01/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp TDTHTHPL trên địa bàn
tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh); Văn bản số
1431/STP-TTr ngày 01/10/2021 về việc triển khai Quyết định số 30/2021/QĐUBND của UBND tỉnh và Văn bản số 228/STP-TTr ngày 17/02/2022 về nâng cao
chất lượng công tác TDTHTHPL.
2. Chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trên
địa bàn huyện (hiện phân công công chức kiêm nhiệm). Chưa bố trí kinh phí riêng
dành cho công tác TDTHTHPL cho Phòng Tư pháp (hiện bố trí kinh phí trong
hoạt động thường xuyên).
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3. Việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn huyện chưa nghiêm; tình trạng khiếu
kiện vượt cấp trong dân vẫn còn xảy ra.
4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND các
xã trong công tác TDTHTHPL chưa thường xuyên, nhịp nhàng.
5. Việc xử lý kết quả TDTHTHPL chưa thực hiện theo quy định tại Điều 14
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 5 Điều 1
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 04/2021/TTBTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
III. Kiến nghị
Từ những ưu điểm, kết quả đạt được nêu trên và những tồn tại, hạn chế
trong công tác TDTHTHPL nêu trên, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện
trong thời gian tới triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TDTHTHPL như: Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL; Nghị định số
32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày
29/9/2021 của UBND tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày
26/01/2022 của UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa
bàn tỉnh, Văn bản số 228/STP-TTr ngày 17/02/2022 về nâng cao chất lượng công
tác TDTHTHPL và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 17/02/2022 về TDTHTHPL
năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, điều
tra, khảo sát và xử lý kết TDTHTHPL.
3. Thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện
công tác TDTHTHPL tại địa phương. Quan tâm đảm bảo các điều kiện về biên
chế, kinh phí để thực hiện tốt công tác TDTHTHPL, nhất là công tác tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ về TDTHTHPL cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công
tác TDTHTHPL trên địa bàn huyện.
4. Tăng cường công tác phối hợp TDTHTHPLvà xử lý kết quả TDTHTHPL
theo quy định. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất) tổng hợp, xây dựng báo cáo công
tác TDTHTHPL gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư
pháp theo đúng quy định.
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5. Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả
Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh. Trong quá
trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND huyện có
văn bản gửi Sở Tư pháp để xem xét, hướng dẫn hoặc tổng hợp, đề nghị cấp có
thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Đoàn kiểm tra thông báo để UBND huyện Đăk Hà biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
- UBND huyện Đăk Hà (t/h);
TRƯỞNG ĐOÀN
- Giám đốc Sở (b/c);
- Văn phòng Sở (đ/b);
- Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà;
- Thành viên Đoàn kiểm tra (đ/b);
- Trang Thông tin điện tử Sở (để đăng tin);
- Hồ sơ Đoàn kiểm tra;
- Lưu VT, TTr/STP./.
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