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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

                               (Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022) 
 

 

Thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn 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 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau: 

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

HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

1.1. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật của UBND tỉnh 

- Ngày 17/01/2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BDT về 

công tác theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình 

hình hoạt động của cơ quan. 

- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật: Không; 

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Không; 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Không; 

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Không; 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật: Ban 

Dân tộc thực hiện việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật đầy đủ và 

đảm bảo theo quy định. 

1.2. Điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Tổ chức bộ máy, biên chế đảm bảo cho thực hiện công tác theo dõi thi 

hành pháp luật: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện về biên chế của cơ quan, 

Ban Dân tộc không thành lập phòng pháp chế mà chỉ bố trí 01 công chức kiêm 

nhiệm làm công tác pháp chế để theo dõi, tham mưu, kiểm soát công tác theo 

dõi tình hình pháp luật thuộc phạm vi ngành quản lý.  

- Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022  
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+ Ban Dân tộc đã tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn về nghiệp vụ công 

tác dân tộc cho cán bộ xã, bản; tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng 

tham gia tập huấn. 

+ Kết quả cụ thể: Trong năm 2022 Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch, 

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện mở các Hội nghị tuyên 

truyền về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào 

vùng dân tộc thiểu số miền núi năm 2022: 

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, Ban Dân tộc đã tổ chức 04 hội nghị tuyên 

truyền tại huyện với 236 đại biểu tham dự; 07 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở; biên soạn, in và phát hành nhiều tờ rơi, tờ 

gấp tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới... 

Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính 

Phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Ban tổ chức mở 04 lớp đào tạo tập huấn cho 

173 công chức cấp xã (công chức xã trực tiếp phụ trách công tác dân tộc, cán 

bộ bản, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ bản ở các xã vùng dân tộc thiểu số) thực hiện 

nhiệm vụ công tác dân tộc các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia.  

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản 

thuộc các xã, bản ĐBKK của tỉnh với 04 lớp, 187 học viên; Tổ chức 02 lớp; 90 

học viên là cán bộ bản thuộc các xã ĐBKK của tỉnh về tuyên truyền đẩy mạnh 

đạo đức lối sống trong gia đình theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ chức cung cấp thông tin cho người có uy tín tiêu biểu trong tỉnh. 

Hiện tại, Ban Dân tộc đang tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số miền núi; tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số... năm 2022 theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào nội dung tìm hiểu pháp luật về một 

số Điều cơ bản về quyền công dân của Luật Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Bình đẳng giới và vấn đề liên quan đến bình đẳng giới; tuyên truyền 

về Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai Nghị 

quyết số 88/2019/QH khoá 14 ngày 18/11/2220129 của Quốc hội về phê duyệt 

Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 

- 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
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phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

- 2025; Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Luật Cư trú, 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm,... Biên soạn, in, phát hành nhiều tờ rơi, 

tờ gấp phát cho các đối tượng tham gia Hội nghị và vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số trong tỉnh. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

- Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn, đặc thù trực thuộc UBND tỉnh, có 

chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên 

địa bàn tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, việc xây Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chủ 

yếu là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số phù 

hợp với chức năng, nhệm vụ của ngành. 

- Tồn tại: Việc bố trí công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của Ban Dân tộc do kiêm nhiệm nên còn khó khăn, hạn chế nhất định 

trong quá trình hoạt động.  

- Nguyên nhân: Do kiêm nhiệm, không có chuyên môn sâu, chưa được tập 

huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

2.2. Các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật: Trang thiết bị, phòng làm việc, bố trí công chức làm công tác pháp chế theo 

dõi thi hành pháp luật của cơ quan cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy 

nhiên, hàng năm cần phải được tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP 

LUẬT THEO LĨNH VỰC NGÀNH 

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật: Không; 

2. Việc đảm bảo điều kiện cho thi hành pháp luật 

a) Công tác tập huấn theo dõi thi hành pháp luật: Tham gia đầy đủ. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo duc pháp luật: Đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật của Ban cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

c) Kiện toàn bộ máy làm công tác theo dõi thi hành pháp luật: Không; 

d) Cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luât: Cơ bản phù 

hợp và đáp ứng cho công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan; 

đ) Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật: Không. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

a) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền  
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- Thủ trưởng cơ quan là người có thẩm quyền giải quyết, quyết định các 

hoạt động của cơ quan; trong năm, Ban Dân tộc thực hiện 02 cuộc thanh tra việc 

thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc tại các huyện, đến nay đã kết 

luận 01/02 cuộc, 01 cuộc đang thực hiện. Nhìn chung, Thủ trưởng cơ quan áp 

dụng, thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không xảy ra 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc khởi kiện hành chính; trường hợp đối 

tượng thanh tra bị chấn chỉnh hoặc quyết định xử lý về mặt kinh tế; kiểm điểm 

trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đều được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 

đúng quy định; 

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

quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không; 

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

quyền qua công tác phòng, chống tham nhũng: Không; 

b) Tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân 

- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (Tội phạm): Không; 

- Tình hình vi phạm hành chính, tổng số vụ việc vi phạm: Không. 

(Có Phụ lục 02 - Mẫu số 2 kèm theo) 

4. Nhận định, đánh giá chung kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật: Không. 

III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương: Không. 

2. Đối với UBND tỉnh Sơn La: 

- Hàng năm, chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xem 

xét cân đối nguồn kinh phí theo dõi thi hành pháp luật cho các ngành (nếu có). 

- Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tập huấn 

về nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp chế theo dõi thi hành pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 của Ban Dân tộc, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;   

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Website của CQ;   

- Lưu: VT; TTr. 

TRƯỞNG BAN 

  

 
 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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