
BÁO CÁO
Tình hình kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 

 trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy 
định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 
Quyets định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành năm 2021; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã về 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 
về quản lý, sử dụng đất đai, về  phòng cháy và chữa cháy năm 2021; UBND xã 
Cẩm Phúc báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã năm 2021, với những nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
a) Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện:

        Để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp 
luật năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số …./KH-UBND ngày ………... về 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã. 
Theo đó, bộ phận tư pháp xã là cơ quan tham mưu có trách nhiệm phối hợp với 
Văn phòng HĐND&UBND, Địa chính & Môi trường, Công an xã trong việc theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật với lĩnh vực trọng tâm năm 
2021 là: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và Theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy.
        Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã, Địa chính &MT và Công an xã đã chủ 
động tham mưu và giúp UBND xã thực hiện từng nội dung của Kế hoạch; đồng 
thời triển khai, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện Kế hoạch; triển khai 
thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  tới các bộ phận chuyên môn của UBND 
xã, 
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           2. Về công tác tuyên truyền, xây dựng và ban hành Danh mục các văn 
bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; về phòng cháy và chữa 
cháy.
           Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp 
luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Luật đất đai năm 2013, các văn bản pháp 
luật quy định về phòng cháy và chữa cháy được triển khai bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú, lồng ghép phổ biến, quán triệt trong các hội nghị, cuộc họp, phát 
hành tài liệu, tờ gấp, sổ tay, sách hỏi đáp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền 
thanh ở cơ sở, đài truyền thanh cấp xã.  Nội dung tuyên truyền tập trung vào các 
chủ đề trong phạm vi về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy.
         Đồng thời, thực hiện việc rà soát, đánh giá việc ban hành các văn bản hướng 
dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng 
cháy và chữa cháy; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên&môi trường, Bộ 
Công an, UBND tỉnh, sở Tài nguyên&Môi trường, sở Công an đảm bảo chức năng, 
nhiệm vụ trong thực thi công, góp phần bảo đảm tuân thủ pháp luật trong quản lý, 
sử dụng đất đai; trong phòng cháy và chữa cháy.

3. Công tác tổ chức thu thập, xử lý thông tin 
           Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã chưa tiếp nhận thông tin 
phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước 
theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, 
thanh tra, điều tra, xử lý, truy tối, xét xử trong quản lý, sử dụng đất đai; trong 
phòng cháy và chữa cháy.
         Thông qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  
về phòng cháy và chữa cháy đã đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng quy định của 
pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy; hướng 
dẫn các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt tình hình về quản lý, sử dụng đất đai;  về 
phòng cháy và chữa cháy của địa phương để xử lý kịp thời những bất cập, hạn chế, 
tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; phòng cháy và chữa cháy, góp phần 
việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; phòng cháy và chữa cháy 
ngày một tốt hơn.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
          Để công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện tốt đặc biệt trong 
những tháng cuối năm 2021, UBND xã kiến nghị UBND huyện một số nội dung 
sau:
          1. Đề xuất hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp 
luật tạo ra hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa 
cháy được đồng bộ, thống nhất bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật mang 
tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là yêu cầu quan trọng làm cơ sở 



cho việc bảo đảm thi hành pháp luật tốt hơn trong quản lý, sử dụng đất đai;  trong 
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã.
         2. Tăng cường các điều kiện cho việc bảo đảm thi hành pháp luật ở địa 
phương từ cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật đến các điều kiện để tổ 
chức thi hành pháp luật; đặc biệt tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, đến các công ty, doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn huyện, để từ đó việc tuân thủ pháp, giữ kỷ cương công tác  quản 
lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy ngày càng hiệu quả, thiết thực và tốt 
hơn.
          Trên đây là báo cáo UBND xã Cẩm Phúc về công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn 
xã 6 tháng đầu năm 2021. UBND xã Cẩm Phúc báo cáo phòng Tư pháp theo dõi và 
chỉ đạo./.

 Nơi nhận:
  - Phòng Tư pháp;
  - Văn phòng HĐND&UBND xã;
  - Lưu: VT.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                    CHỦ TỊCH

 

                 Nguyễn Xuân Chắc



BÁO CÁO
Tình hình kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 

 trên địa bàn xã năm 2021

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy 
định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 
Quyets định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành năm 2021; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND xã về 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 
về quản lý, sử dụng đất đai, về  phòng cháy và chữa cháy năm 2021; UBND xã 
Cẩm Phúc báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã năm 2021, với những nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC  NĂM  2021
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
a) Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện:

        Để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp 
luật năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số …./KH-UBND ngày ………... về 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã. 
Theo đó, bộ phận tư pháp xã là cơ quan tham mưu có trách nhiệm phối hợp với 
Văn phòng HĐND&UBND, Địa chính & Môi trường, Công an xã trong việc theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật với lĩnh vực trọng tâm năm 
2021 là: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và Theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy.
        Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã, Địa chính &MT và Công an xã đã chủ 
động tham mưu và giúp UBND xã thực hiện từng nội dung của Kế hoạch; đồng 
thời triển khai, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện Kế hoạch; triển khai 
thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  tới các bộ phận chuyên môn của UBND 
xã, 
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           2. Về công tác tuyên truyền, xây dựng và ban hành Danh mục các văn 
bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; về phòng cháy và chữa 
cháy.
           Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp 
luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Luật đất đai năm 2013, các văn bản pháp 
luật quy định về phòng cháy và chữa cháy được triển khai bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú, lồng ghép phổ biến, quán triệt trong các hội nghị, cuộc họp, phát 
hành tài liệu, tờ gấp, sổ tay, sách hỏi đáp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền 
thanh ở cơ sở, đài truyền thanh cấp xã.  Nội dung tuyên truyền tập trung vào các 
chủ đề trong phạm vi về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy.
         Đồng thời, thực hiện việc rà soát, đánh giá việc ban hành các văn bản hướng 
dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng 
cháy và chữa cháy; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên&môi trường, Bộ 
Công an, UBND tỉnh, sở Tài nguyên&Môi trường, sở Công an đảm bảo chức năng, 
nhiệm vụ trong thực thi công, góp phần bảo đảm tuân thủ pháp luật trong quản lý, 
sử dụng đất đai; trong phòng cháy và chữa cháy.

3. Công tác tổ chức thu thập, xử lý thông tin 
           Kết quả  năm 2021, trên địa bàn xã  tiếp nhận thông tin phản ánh, dư luận từ 
các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ 
kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, 
trong quản lý, sử dụng đất đai; trong phòng cháy và chữa cháy.
         Thông qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  
về phòng cháy và chữa cháy đã đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng quy định của 
pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy; hướng 
dẫn các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt tình hình về quản lý, sử dụng đất đai;  về 
phòng cháy và chữa cháy của địa phương để xử lý kịp thời những bất cập, hạn chế, 
tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; phòng cháy và chữa cháy, góp phần 
việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; phòng cháy và chữa cháy 
ngày một tốt hơn.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
          Để công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện tốt đặc biệt trong  
năm 2022, UBND xã kiến nghị UBND huyện một số nội dung sau:
          1. Đề xuất hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp 
luật tạo ra hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa 
cháy được đồng bộ, thống nhất bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật mang 
tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là yêu cầu quan trọng làm cơ sở 
cho việc bảo đảm thi hành pháp luật tốt hơn trong quản lý, sử dụng đất đai;  trong 
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã.



         2. Tăng cường các điều kiện cho việc bảo đảm thi hành pháp luật ở địa 
phương từ cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật đến các điều kiện để tổ 
chức thi hành pháp luật; đặc biệt tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, đến các công ty, doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn huyện, để từ đó việc tuân thủ pháp, giữ kỷ cương công tác  quản 
lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy ngày càng hiệu quả, thiết thực và tốt 
hơn.
          Trên đây là báo cáo UBND xã Cẩm Phúc về công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;  phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn 
xã năm 2021. UBND xã báo cáo phòng Tư pháp theo dõi và chỉ đạo./.

 Nơi nhận:
  - Phòng Tư pháp;
  - Văn phòng HĐND&UBND xã;
  - Lưu: VT.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                      CHỦ TỊCH

 

                 Nguyễn Xuân Chắc
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