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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  100 /BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày  04  tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019  
(Từ ngày 01/10/2018 – 30/9/2019)  

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 611/STP-

XDKT&TDTHPL ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp đề nghị báo cáo kết quả công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) năm 2019, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo công tác TDTHPL trong lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

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

hình thi hành pháp luật 

- Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 195 /KH-STTTT ngày 14/03/2019 

về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019;  

- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, bộ phân liên quan triển khai 

thực hiện kế hoạch và chế độ báo cáo theo đúng quy định (cụ thể đã thực hiện 

các báo cáo như: Báo cáo số 60/BC-STTTT ngày 11/7/2019 về tình hình thi 

hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Báo cáo số 

58/BC-STTTT ngày 04/7/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 06 tháng đầu năm 2019; …);  

- Qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa có vụ việc, vấn đề cần xử 

lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.  

1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật  

- Sở TT&TT thành lập Tổ pháp chế, các thành viên thuộc các phòng 

chuyên môn và Thanh tra Sở làm công tác TDTHPL. Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, Tổ pháp chế phối hợp với các phòng chuyên môn và Thanh tra Sở;  

- Kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL 

được thực hiện theo quy định hiện hành, tuy nhiên nguồn kinh phí còn thiếu;  

- Các thành viên Tổ pháp chế của Sở chủ yếu tự nghiên cứu các văn bản 

pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình THPL và phổ biến trên IO, 
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Cổng TTĐT của Sở như: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình THPL; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 

15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 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; 

Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.  

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

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

hình thi hành pháp luật  

Các thành viên Tổ pháp chế làm việc kiêm nhiệm, chủ yếu tập trung 

nhiệm vụ chuyên môn, chưa có nhiều thời gian quan tâm thực hiện Kế hoạch 

công tác theo dõi THPL.  

1.2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho công tác pháp chế nói chung và 

theo dõi THPL nói riêng theo quy định đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp 

quan tâm, hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, còn gặp khó khăn, vướng mắc;  

- Đội ngũ cán bộ, công chức của Sở chưa được tham gia các lớp tập huấn, 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật.  

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

NĂM 2019  

2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật  

2.1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 

2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

Sở đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành để xác 

định số lượng, lập danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành. Tuy nhiên, 

trong kỳ báo cáo, không có văn bản quy phạm pháp luật cấp trên giao Sở ban 

hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền.  

2.1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết  

Trong kỳ báo cáo, Sở không có văn bản quy định chi tiết được ban hành. 

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

- Sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

thi hành pháp luật: Sở chưa có bộ phận chuyên trách có chuyên môn, nghiệp vụ 

về công tác pháp chế, cũng như công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đây là một 

hoạt động khó cả về lý luận và thực tiễn nên việc tổ chức thực hiện công tác 

TDTHPL cũng như kỹ năng và phương pháp triển khai hoạt động TDTHPL vẫn 
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còn nhiều lúng túng, chưa thực sự tạo được quy trình thống nhất, đồng bộ và 

hiệu quả;   

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp 

luật: Nguồn kinh phí chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định;  

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ 

biến pháp luật về hoạt động TDTHPL: CBCC Sở chưa được tham gia.  

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

2.1.3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có 

thẩm quyền:  

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh, 

phòng chống vi phạm pháp luật: Sở đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, kiên 

quyết đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thực thi công 

vụ và quản lý nhà nước thuộc ngành Thông tin và Truyền thông;   

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền trong công tác bồi thường nhà nước: Sở không có vụ việc bồi thường nhà 

nước xảy ra trong kỳ báo cáo. CBCC chấp hành đúng Luật bồi thường nhà nước. 

So sánh với năm trước, tình hình tuân thủ pháp luật của Sở luôn chấp 

hành đúng theo quy định hiện hành, không có vụ việc vi phạm của CBCC.  

2.1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân  

Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, các tổ chức, cá nhân cơ bản 

chấp hành tốt, tuân thủ đúng pháp luật, không có vụ việc nào vi phạm nghiêm 

trọng. Trong kỳ báo cáo, Sở đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra, thanh tra, số đối tượng 

được thanh tra, kiểm tra trên 95 đối tượng. Qua thanh tra, kiểm tra, xác minh 

thông tin đã xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng về lĩnh vực xuất bản, 02 

đối tượng về lĩnh vực báo chí; tịch thu, tiêu hủy 182 xuất bản phẩm vi phạm; xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 9.000.000đ; đề nghị các cơ quan chức năng của 

Bộ xử lý 02 vụ: Xử phạt Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống vi phạm đăng tin bài 

không đúng với thông tin trên Tạp chí in (Thanh tra Bộ đã xử phạt 7.500.000đ); 

đề nghị tạm dừng tên miền quốc tế vi phạm: http://vehatinh.com.  

Ngoài ra, có một số cá nhân, tổ chức vi phạm về tên miền, hoạt động 

trang thông tin điện tử tổng hợp, đăng thông tin hình ảnh trên mạng xã hội, Sở 

đã tổ chức làm việc để chấn chỉnh kịp thời và đề nghị Trung tâm Internet Việt 

Nam can thiệp, xử lý tên miền vi phạm.  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

3.1. Tồn tại, hạn chế  

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: Hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến cấp tỉnh khá nhiều; tổ chức bộ máy, 

nguồn nhân lực, kinh phí đảm bảo cho thi hành pháp luật còn hạn chế;  
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- Về tình hình tuân thủ pháp luật: Một số tổ chức, cá nhân chưa hiểu biết 

đầy đủ các quy định của pháp luật chuyên ngành, đặc biệt các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn của ngành dẫn đến thực hiện chưa đúng vẫn còn tồn tại. 

3.2. Nguyên nhân  

Sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, tỉnh đối với lĩnh vực pháp chế, theo 

dõi thi hành pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh. Đặc biệt ở các cơ quan, 

đơn vị ở cơ sở đang thiếu thốn các điều kiện.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 nhằm đảm bảo tốt hơn các điều kiện cho 

công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiện toàn nâng cấp tổ chức bộ máy đồng 

bộ, thống nhất đến tận các cơ quan, đơn vị ở cơ sở./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, Ttra2.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký, 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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Mẫu số 01 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT  

THUỘC THẨM QUYỀN 
(Kèm theo Báo cáo số: 100 /BC-STTTT ngày 04 /10/2019 của Sở TT&TT) 

 

STT 

Loại 

văn 

bản 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết cần 

ban 

hành 

theo kế 

hoạch 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết đã 

được 

ban 

hành 

Số văn 

bản quy 

định chi 

tiết chậm 

ban hành 

so với kế 

hoạch 

Số văn 

bản 

được 

kiểm 

tra, rà 

soát 

Số văn 

bản 

trái 

pháp 

luật 

Số văn bản 

có quy định 

trái, mâu 

thuẫn,chồng 

chéo hoặc 

không hợp 

lý, khả thi, 

không phù 

hợp với tình 

hình kinh tế 

- xã hội 

Tình trạng 

xử lý 
Ghi chú 

Số 

văn 

bản 

đã 

xử lý 

Số 

văn 

bản 

chưa 

xử lý 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mẫu số 02 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP 

LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ 

NHÂN, TỔ CHỨC 

(Kèm theo Báo cáo số: 100 /BC-STTTT ngày 04 /10/2019 của Sở TT&TT) 

 

 

STT 
Lĩnh 

vực 

Tổng số vụ 

việc tố cáo 

Tổng số vụ 

việc khiếu 

nại 

Tổng số vụ 

việc kỷ luật 

Tổng số vụ 

việc vi phạm 

hình sự 

Tổng số vụ 

việc vi phạm 

hành chính 

Ghi chú 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 TT&TT 03 0 01 0 0 0 0 0 08 08  
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