
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  

VỀ NGHIỆP VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 Bộ trưởng 

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 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 04/2021/TT-BTP), Sở 

Tư pháp Nam Định hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật như sau: 

I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

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

dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

3. Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

4. 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 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 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP 

II. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM 

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật là việc của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiến hành xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến 

nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. 
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2. Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Khách quan, công khai, minh bạch. 

- Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. 

- Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa 

bàn. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt 

động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp 

luật quy định. 

- Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân. 

3. Phạm vi, trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Bộ Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước. 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc Chính 

phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

- Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

phạm vi quản lý ở địa phương. 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, 

phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 

công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 

công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được 

phân công. 
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Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

III. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở 

xem xét, đánh giá các nội dung sau đây: 

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; 

- Tình hình tuân thủ pháp luật. 

2. Nội dung: 

2.1.Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

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

Được đánh giá xem xét những nội dung cơ bản sau: 

- Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết 

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL của cấp có thẩm quyền, cơ quan 

chuyên môn hoàn thành việc xác định nội dung cần quy định chi tiết, lập Danh 

mục văn bản quy định chi tiết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân gửi Ủy 

ban nhân dân cùng cấp chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản QPPL 

được ban hành. 

- Ban hành kế hoạch, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn 

vị phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết 

Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Danh mục văn bản quy 

định chi tiết được ban hành, Ủy ban nhân dân cùng cấp phải ban hành kế hoạch, 

phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết 

- Tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết 

Văn bản quy định chi tiết được ban hành theo đúng tiến độ được phê 

duyệt và quy định đầy đủ nội dung được giao quy định chi tiết đã được xác định 

trong Danh mục văn bản quy định chi tiết. 
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Căn cứ các nội dung trên Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện các việc sau: 

Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc rà soát, lập dự kiến danh mục, việc 

ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy định chi tiết do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

Đánh giá tính đầy đủ của văn bản quy định chi tiết so với số nội dung 

được giao quy định chi tiết tại văn bản được quy định chi tiết; 

Đánh giá tiến độ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở so 

sánh với thời điểm dự kiến cần phải ban hành theo kế hoạch; 

 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây 

dựng văn bản quy định chi tiết; 

b) Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản. 

Được đánh giá xem xét những nội dung cơ bản sau: 

Tính thống nhất với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản của 

chính cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản; văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;p hợp với tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội 

Căn cứ các nội dung trên cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau 

đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) có trách nhiệm phát hiện văn bản quy 

định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; kiến nghị 

hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ 

tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp) để tổng hợp. 

Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp cơ quan tư pháp lập danh mục 

các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

c) Tính khả thi của văn bản. 

Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được xem xét các nội dung cơ 

bản sau đây: 

- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân 

trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán; 



5 
 

 
 

- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, 

nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; 

- Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý; 

- Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ 

chức và trình tự, thủ tục thực hiện; 

- Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống 

nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng. 

Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nội dung trên, cơ quan tư 

pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm 

tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

2.2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành 

pháp luật 

Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

theo các nội dung cơ bản sau đây: 

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

biến pháp luật: 

- Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và 

đối tượng cụ thể 

- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ 

biến pháp luật so với nhu cầu đã xác định 

- Tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ 

và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân 

- Kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

tập huấn pháp luật 

b) Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực 

cho thi hành pháp luật: 

- Xác định nhu cầu về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công 

chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật 

- Đối chiếu với tình hình thực tế, đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ 

máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực 

- Kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực 
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c) Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp 

luật: 

- Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng 

yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, 

- Đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc 

bảo đảm 

- Kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất 

Cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách công tác tổ chức 

cán bộ và cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp tổng hợp, phân tích, 

xem xét các nội dung trên báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý 

theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

2.3. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật với các nội dung sau: 

a) Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền: 

Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp 

luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy 

đủ 

b) 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. 

Phát hiện, lập danh mục các văn bản hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu 

thống nhất 

c) Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Phát hiện, lập danh mục các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan 

nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền, không bảo đảm tính chính xác, 

- Phát hiện các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể 

- Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm theo các tiêu chí về nội 

dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật, ý 

thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguyên nhân 

khác; 

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để 

kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; 
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- Xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản 

quy phạm pháp luật; 

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo dõi phân tích, xem xét các nội dung 

trên báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP 

LUẬT 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa 

phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương trước ngày 

30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân 

dân cấp trên trực tiếp và thực tiễn thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của địa phương theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, 

Phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp. 

b) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

- Mục đích, yêu cầu; 

- Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá; 

- Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện; 

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch; 

- Kinh phí thực hiện kế hoạch. 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

a) Phạm vi, trách nhiệm kiểm tra: 

Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
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nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương. 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

cùng cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, 

kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa 

phương. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý ở địa phương. 

b) Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

- Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP. 

- Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của 

bộ, ngành, địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 

và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

c) Tổ chức thực hiện kiểm tra 

- Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, 

Ủy ban nhân dân các cấp thành lập các đoàn kiểm tra. 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra bao gồm các nội dung cơ bản sau 

đây: ngày, tháng, năm ban hành quyết định; căn cứ ban hành quyết định; đối 

tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; họ, tên, chức vụ của Trưởng đoàn, 

Phó Trưởng đoàn và các thành viên; quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm 

tra; quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra. 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được thông báo cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc trước 

ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành 

lập đoàn kiểm tra phải được gửi cho đối tượng được kiểm tra ngay sau khi quyết 

định được ban hành hoặc phải giao trực tiếp cho đối tượng được kiểm tra ngay 

khi tiến hành hoạt động kiểm tra. 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo quy định tại quyết 

định thành lập đoàn kiểm tra, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra thực tế, xác 
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minh các thông tin, tài liệu, kết quả tình hình thi hành pháp luật để làm cơ sở kết 

luận các nội dung kiểm tra. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn 

bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải 

trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung 

kiểm tra. 

- Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra 

phải có văn bản thông báo kết luận kiểm tra gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra. 

- Kết luận kiểm tra phải có các nội dung cơ bản sau đây: nhận xét, đánh 

giá về những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn 

chế trong thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị việc xem xét, 

xử lý trách nhiệm đối với sai phạm (nếu có) của cơ quan, đơn vị, người có thẩm 

quyền thi hành pháp luật. 

3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

a) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành để phục vụ việc 

xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Điều tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật, khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó xác định mục đích, 

đối tượng, nội dung, địa bàn, thời gian, cách thức thực hiện điều tra, khảo sát. 

b) Căn cứ vào nội dung điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì huy 

động đội ngũ cộng tác viên tham gia điều tra, khảo sát theo quy định. 

c) Nội dung điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện 

theo quy định tại mục Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP. 

d) Đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát gồm: 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát. 

- Các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn điều 

tra, khảo sát. 
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đ) Điều tra, khảo sát được thực hiện thông qua phiếu khảo sát, hội thảo, 

tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác. 

4. Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp 

luật 

a) Tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp 

luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua các hình thức sau: Gửi văn 

bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân; 

Qua Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Qua số điện thoại của 

cơ quan nhà nước, đường dây nóng; Qua hòm thư điện tử; Các hình thức cung 

cấp thông tin phù hợp khác. 

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, so 

sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm 

quyền xử lý. Trường hợp cần làm rõ tính chính xác, khách quan của thông tin đã 

được thu thập, tiếp nhận, Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu tổ chức, cá nhân 

cung cấp thông tin, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan; tiến hành 

kiểm tra, xác minh thực tế (nếu thấy cần thiết). 

5. Xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật và các nguồn thông tin khác, Ủy ban nhân dân các 

cấp thực hiện việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và tổng hợp 

vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, gửi cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành các hoạt động xử lý kết quả theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xử lý theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 59/2012/NĐ-

CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. 

6. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong các trường hợp sau đây: 

1. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng 

năm. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 

04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021. 
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2. Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn 

bản quy phạm pháp luật.Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm 

theo Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021. 

3. Báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về tình hình thi hành pháp 

luật. Nội dung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP TRONG VIỆC THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của Ủy ban nhân dân. 

3. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định 59/2012/NĐ-CP. 

4. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

5. Hằng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 của kỳ báo 

cáo.Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước kỳ 

báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên 

trực tiếp. 

VI. PHỐI HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan 

trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo các nội dung sau đây: 
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a) Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về tình 

hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công 

tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử; 

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông 

tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi hành 

pháp luật; 

c) Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật 

sư cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên 

quan đến tình hình thi hành pháp luật; 

d) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội nghề nghiệp 

cung cấp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, các hội viên về tính kịp thời, 

đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính chính 

xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản pháp luật và các vấn 

đề có liên quan khác; 

đ) Các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận 

xã hội về tình hình thi hành pháp luật. 

SỞ TƯ PHÁP NAM ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


