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TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ THEO DÕI THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

I. Tình huống pháp luật về theo dõi 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 (THPL); 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; Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật; Thông tư 

04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP)  

 

Tình huống 1. Chị Nguyễn Thị Lan huyện Xuân Trường có hỏi: Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 quy định về nội dung gì? Đối tượng 

áp dụng Nghị định? 

Trả lời:  

Theo Điều 1, Điều 2 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

Nghị định này quy định về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

Nghị định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật. 

Tình huống 2. Anh Trần Văn Quý huyện Trực Ninh có hỏi: Mục đích 

của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật?  

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP:  

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm 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. 

Tình huống 3. Chị Hoàng Thị Quyên huyện Ý Yên có hỏi: việc theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật được thực hiện trên nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Điều 4 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về nguyên tắc theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật như sau: 
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1. Khách quan, công khai, minh bạch. 

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

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

bàn. 

4. 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. 

5. 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. 

Tình huống 4. Anh Trần Văn Biển huyện Nam Trực có hỏi: Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP quy định những cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật? 

Trả lời: 

Theo Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về phạm vi trách 

nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 

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

2. 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. 

3. 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 
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dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân 

công. 

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. 

Tình huống 5. Chị Trần Thị Hương huyện Mỹ Lộc có hỏi: các tổ chức, 

cá nhân có quyền tham gia hoạt động TDTHPL không? 

Trả lời: 

 Theo Điều 6 Nghị định 59/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 

Điều 1 Nghị định số 32/2020 quy định về sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động theo dõi tình hình THPL như sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. 

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

cấp có trách nhiệm ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, 

cá nhân  trong hoạt động theo dõi THTHPL. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi THTHPL, Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp huy động 

Hội luật gia Việt nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, Phòng 

Thương mại và Công thương Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức 

nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt 

động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên.  

Tình huống 6. Anh Trần Quốc Việt huyện Giao Thủy có hỏi: pháp 

luật quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật như 

thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 32/2020 đã bổ sung khoản 4 vào Điều 6 Nghị 

định 59/2012/NĐ-CP trong đó quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình 

THPL như sau: 

4. Quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

a) Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để 

tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý 

kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

b) Các tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này được huy động tham gia làm 

cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình 
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hình thi hành pháp luật. Cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên 

phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

c) Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật thực hiện theo chế 

độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước.” 

Tình huống 7. Chị Nguyễn Thị Hào huyện Mỹ Lộc có hỏi: việc theo 

dõi thi hành pháp luật được thực hiện với những nội dung nào? 

Trả lời:  

Điều 7 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về nội dung theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật như sau: 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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: 

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

pháp luật; 

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

3. Tình hình tuân thủ pháp luật. 

Tình huống 8.  Chị Vũ Thị Mai huyện Hải Hậu có hỏi: Nội dung xem 

xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 8 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về nội dung xem xét, đánh 

giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật như sau: 

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

2. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản. 

3. Tính khả thi của văn bản 

Tình huống 9. Anh Trần Văn Long thành phố Nam Định có hỏi: tình 

hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá 

qua nội dung gì? 

Trả lời:  

Điều 9 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định nội dung xem xét, đánh giá 

tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: 

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

biến pháp luật. 
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2. Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực 

cho thi hành pháp luật. 

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

luật. 

Tình huống 10. Chị Đỗ Thị Yến huyện Xuân Trường có hỏi: các nội 

dung khi xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật là gì? 

Trả lời: 

Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ- CP quy định nội dung xem xét, đánh 

giá tình hình tuân thủ pháp luật như sau: 

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

người có thẩm quyền. 

2. 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. 

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

Tình huống 11. Chị Lê Thị Tuyết huyện Ý Yên có hỏi: việc xem xét, 

đánh giá tình hình thi hành pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 10a sau Điều 

10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong đó quy định về xem xét, đánh giá tình 

hinh THPL  như sau: 

 Điều 10a. Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 

1. Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm 

xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước 

được giao. 

2. Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 

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

cấp có trách nhiệm xem xét, đánh giá tác động tích cực, tác động tiêu cực của 

việc thi hành các quy định của pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội. 

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc việc xem xét, đánh giá tình 

hình thi hành pháp luật quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định này. 

Tình huống 12. Anh Vũ Văn Kiên huyện Hải Hậu có hỏi: việc thu thập 

thông tin về tình hình thi hành pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 



6 

 

Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về thu thập thông tin về 

tình hình thi hành pháp luật như sau: 

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

cấp tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các cơ 

quan nhà nước quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này theo các nội dung 

sau đây: 

a) Số lượng, hình thức và tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ 

và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và 

tính khả thi không cao; 

b) Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; 

thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ 

sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật; 

c) Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của 

cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật. 

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

cấp thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. 

Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật hoặc qua Trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông 

tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng 

để đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

Tình huống 13. Chị Lưu Thị Hoa huyện Nam Trực có hỏi: pháp luật 

quy định về xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 11a sau Điều 

11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong đó quy định về xây dựng, ban hành Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:  

“Điều 11a. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật: 

1. Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây 

dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, 
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địa phương mình, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 để theo dõi, tổng 

hợp. 

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.” 

Tình huống 14: Anh Đặng Xuân Thành huyện Vụ Bản có hỏi: pháp 

luật quy định về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật như sau: 

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

cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được quy 

định tại Điều 5 Nghị định này nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp 

luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện 

các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

Tình huống 15. Chị Trần Thị Lan huyện Trực Ninh có hỏi: pháp luật 

quy định về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 3 vào Điều 12 

quy định về kiểm tra tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành như 

sau: 

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

Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; 

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phải nêu rõ nội dung, kế 

hoạch làm việc của đoàn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra 

liên ngành 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; 

c) 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 liên 

ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề 

thuộc nội dung kiểm tra; 
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d) Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra 

liên ngành 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. 

Tình huống 16. Chị Đặng Thị Vui huyện Trực Ninh có hỏi: pháp luật 

quy định về nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 4 vào Điều 12 

quy định về kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật như sau: 

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

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

các nội dung sau đây: 

a) Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; 

b) Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; 

c) Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; 

d) Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; 

đ) Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

e) Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.” 

Tình huống 17. Anh Hoàng Văn Tiến huyện Giao Thủy có hỏi: Việc 

điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 13 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định về điều tra, khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật như sau: 

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

cấp điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh 
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vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn 

trực tiếp và các hình thức phù hợp khác. 

2. Hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác 

viên. 

Tình huống 18. Anh Nguyễn Quang Nam huyện Mỹ Lộc có hỏi: việc xử 

lý kết quả theo dõi THTHPL được thực hiện như thế nào?  

Trả lời:  

Điều 14 Nghị định 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định 

32/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 vào Điều 14 Nghị định 

59/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

như sau: 

1. Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người 

có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội 

dung sau đây: 

a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ 

biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho 

thi hành pháp luật; 

c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực; 

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; 

đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; 

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

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề 

nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh 

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

Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. 

3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp 

thời xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp, nghiên cứu, 

đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý kết quả theo dõi tình hình thi 
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hành pháp luật đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc kịp thời xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp 

việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong báo cáo hằng năm 

gửi Bộ Tư pháp. 

4. Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết 

quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách 

nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải báo cáo bằng văn 

bản về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn 

tại và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

Đối với các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại báo cáo theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật hằng năm do Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành và địa phương có trách nhiệm báo cáo tình hình xử lý các kiến nghị này 

gửi Bộ Tư pháp trong quý I năm sau kỳ báo cáo. 

5. Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý ban 

hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật hoặc quyết định áp dụng pháp luật 

chưa bảo đảm tính chính xác, vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 

bỏ, ban hành mới văn bản theo đúng quy định của pháp luật. 

Trường hợp phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có quy định trái 

với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thì Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp phải kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền được quy 

định tại Điều 118, Điều 119 và Điều 120 của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Tình huống 19. Chị Lưu Lan Phương huyện Giao Thủy có hỏi: Pháp 

luật quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành 

pháp luật như thế nào? 

Trả lời: 



11 

 

Theo Điều 15 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ Tư 

pháp, khoản 6 Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP: 

1. Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

các văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có 

nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. 

5. Hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của 

kỳ báo cáo. 

Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ 

báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

6. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

Tình huống 20. Anh Vũ Văn Thế huyện Nam Trực có hỏi: pháp luật 

quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm như thế nào trong công tác theo dõi THTHPL? 

Trả lời: 

Theo Điều 16 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, khoản 7 Điều 1 và Điều 2 Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP: 

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

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

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

luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

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

Điều 14 Nghị định này. 

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

hành pháp luật. 

6.  Hằng năm 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. 
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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 

Tình huống 21. Anh Đặng Xuân Thanh huyện Hải Hậu có hỏi: pháp 

luật quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thế nào trong công 

tác theo dõi THTHPL? 

Trả lời:  

Theo Điều 17 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND 

các cấp và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung 

khoản 5 Điều 17 Nghị định 59/2012/NĐ-CP): 

 Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

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 này. 

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. 

Tình huống 22. Anh Nguyễn Văn Hiệp huyện Xuân Trường có hỏi: 

pháp luật quy định về phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật như 

thế nào? 

Trả lời:  

Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 

18 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định về 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 
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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: 

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 

Tình huống 23.Anh Nguyễn Văn Cừ huyện Mỹ Lộc có hỏi: kinh phí 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được bảo đảm như 

thế nào theo quy định? 

Trả lời: 

Điều 19 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định về kinh phí thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:  

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, 

đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp 

vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ 

kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

Tình huống 24. Chị Ngô Thị Huệ thành phố Nam Định có hỏi: việc xem 

xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định 
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chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định 

nào? 

Trả lời: 

Điều 1 Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 (quy định chi tiết thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật) quy định về 

xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định 

chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

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

hành văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá trên cơ sở xem xét những nội 

dung cơ bản sau:  

a) Trên cơ sở kết quả rà soát luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị 

định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là văn 

bản được quy định chi tiết), hoàn thành việc xác định nội dung được giao quy 

định chi tiết;   

b) Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết gồm nghị định của Chính phủ, 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch do Bộ, cơ quan 

ngang Bộ chủ trì soạn thảo, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là văn bản quy 

định chi tiết). Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản 

được quy định chi tiết. Danh mục văn bản quy định chi tiết nghị định của Chính 

phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc 

kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết; 

c) 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; 

d) 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. 

2. Căn cứ các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức pháp 

chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
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tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện các việc sau: 

a) 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 Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, 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; 

đ) Định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, năm và theo yêu cầu của Bộ Tư 

pháp, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình xây dựng 

văn bản quy định chi tiết. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh báo cáo về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết. Báo cáo nêu rõ 

tiến độ xây dựng đối với từng văn bản, những khó khăn, vướng mắc, nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ. 

3. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo về tình hình ban hành văn 

bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ.    

Tình huống 25. Chị Phan Thùy Dung huyện Vụ Bản có hỏi: pháp luật 

quy định về xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy 

định chi tiết như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 2 Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá tính 

thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết như sau: 

1. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, 

đánh giá trên cơ sở quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-

CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2. Nguồn thông tin cơ bản để đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ của văn 

bản quy định chi tiết bao gồm: 

a) Thông tin của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này; 
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b) Kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật;  

c) Kết quả của hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển 

quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

d) Phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin 

đại chúng và dư luận xã hội. 

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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) 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 

tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

4. Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin được quy 

định tại khoản 2 Điều này, 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 Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

Tình huống 26. Anh Vũ Đức Hiệp huyện Nam Trực có hỏi: Việc xem 

xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết thực hiện được theo 

quy định nào nào? 

Trả lời:  

Điều 3 Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá tính khả 

thi của văn bản quy định chi tiết như sau: 

1. Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được đánh giá trên cơ sở  xem 

xét các nội dung cơ bản sau đây: 

a) 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; 

b) 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;  

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

d) 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;  
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đ) 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. 

2. Nguồn thông tin cơ bản để đánh giá về tính khả thi của văn bản quy định 

chi tiết bao gồm: 

a) Thông tin của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông 

tư này. 

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan chuyên môn phát hiện 

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, đánh giá nguyên nhân, kiến 

nghị hình thức xử lý, gửi về cơ quan tư pháp để tổng hợp. 

4. Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin được quy 

định tại khoản 2 Điều này, 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 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

Tình huống 27. Chị Phạm Thị Hiền huyện Xuân Trường có hỏi: Xem 

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

trên những nội dung nào? 

Trả lời:  

Điều 4 Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá tình hình 

bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật như sau: 

1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 

Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn 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) Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và 

đối tượng cụ thể, đối chiếu với các hoạt động, nội dung, hình thức, đối tượng tập 

huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù 

hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, 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, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để 

theo dõi, tổng hợp; 

b) 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 
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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, gửi cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ cùng cấp để tổng hợp, xử lý, 

đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung; 

c) 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, gửi cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp 

để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng 

hợp chung. 

2. 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 kiến nghị được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 

này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, 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. 

Tình huống 28. Chị  Đỗ Lan Anh huyện Ý Yên có hỏi: xem xét, đánh 

giá tình hình tuân thủ pháp luật được thực hiện theo quy định nào? 

Trả lời:  

Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá tình hình 

tuân thủ pháp luật như sau: 

1. Căn cứ nguồn thông tin quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 

Điều 2 Thông tư này, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ 

pháp luật như sau: 

a) 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, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; 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; các vi 

phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể; 

b) Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm được quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này 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; 

c) 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; xử lý các vi phạm 

nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; 
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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, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp. 

2.  Cơ quan tư pháp phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị được quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

Tình huống 29. Chị Nguyễn Diệu Hoa huyện Trực Ninh có hỏi: pháp 

luật quy định việc xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật dựa trên căn cứ nào? 

Trả lời:  

Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BTP (hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP và Nghị định 32/2020/NĐ-CP)  quy định xây dựng, ban hành 

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 

1. Căn cứ xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật 

a) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội 

dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và 

thực tiễn thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất, xây dựng trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch. 

b) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành 

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 ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, trong lĩnh vực được phân công của cơ quan 

thuộc Chính phủ, tổ chức pháp chế 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 cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật của bộ, ngành trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp 

để theo dõi, tổng hợp. 
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c) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân các 

cấp ban hành 

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. 

2. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Mục đích, yêu cầu; 

b) Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá; 

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

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

d) Kinh phí thực hiện kế hoạch. 

Tình huống 30. Anh Trần Văn Hòa huyện Ý Yên có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP  quy định chi tiết phạm vi trách nhiệm kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về phạm vi trách 

nhiệm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật như sau: 

1. Phạm vi trách nhiệm kiểm tra 

a) Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong phạm vi cả nước; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành. 

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp thực hiện việc kiểm tra, 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra việc thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực 
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thuộc; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, 

lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, lĩnh vực được phân công của cơ 

quan thuộc Chính phủ. 

Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra việc 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

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 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được 

phân công. 

c) 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 

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. 

Tình huống 31. Chị Hoàng Thị Hằng huyện Vụ Bản có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP quy định nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về nội dung kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật như sau: 

a) 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 ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

b) 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

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

Tình huống 32. Anh Hoàng Văn Tú huyện Mỹ Lộc có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP quy định việc tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về việc tổ chức kiểm 

tra tình hình thi hành pháp luật như sau: 

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

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập 

các đoàn kiểm tra. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 

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. 

đ) 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. 

e) 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. 

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

quyền thi hành pháp luật. 

Tình huống 33. Anh Nguyễn Thanh Tùng huyện Nam Trực có hỏi: 

thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về việc điều tra, khảo sát tình 

hình thi hành pháp luật như sau: 

1. 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. Hoạt động điều tra, khảo sát 

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, người có thẩm quyền. 

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

theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP. 

3. Đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát 

a) 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. 

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

tra, khảo sát. 

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

cấp thực hiện điều tra khảo sát thông qua phiếu khảo sát, hội thảo, tọa đàm, 

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

Căn cứ yêu cầu của việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp huy động 

cộng tác viên tham gia hoạt động điều tra, khảo sát. 

Tình huống 34. Chị Trịnh Thị Hương huyện Xuân Trường có hỏi: 

thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin 

về tình hình thi hành pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 6 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về thu thập, tiếp nhận, xử lý 

thông tin về tình hình thi hành pháp luật như sau: 

1. Thông tin về tình hình thi hành pháp luật bao gồm những thông tin có 

nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP. 
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2. Trách nhiệm thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật 

a) Bộ Tư pháp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật trên phạm vi cả nước. 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình 

thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Cơ quan thuộc Chính phủ thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

c) Ủy ban nhân dân các cấp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình 

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

3. Thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thu thập, tiếp nhận từ các 

nguồn sau đây: 

a) Báo cáo hành chính của cơ quan nhà nước; 

b) Kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật; 

c) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

d) Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; 

đ) Các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4. 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: 

a) Gửi văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân; 

c) Qua Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

đ) Qua số điện thoại của cơ quan nhà nước, đường dây nóng; 

đ) Qua hòm thư điện tử; 

e) Các hình thức cung cấp thông tin phù hợp khác. 

5. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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). 
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Tình huống 35. Chị Đặng Thu Hiền huyện Hải Hậu có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 7 thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về xem xét, đánh giá và xử lý 

kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 

1. 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, bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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. 

Tình huống 36. Anh Trần Văn Độ thành phố Nam Định có hỏi: thông 

tư 04/2021/TT-BTP quy định về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật như thế nào?  

Trả lời: 

Điều 8 thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật: 

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 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 này. 

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 này. 

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. 

Tình huống 37. Anh Doãn Anh Tuấn huyện Nam Trực có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP quy định về phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 9 thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về phối hợp theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước như sau: 

1. Các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp thực hiện theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật thông qua các hoạt động sau: 

a) Cung cấp thông tin bằng văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thực hiện 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

b) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 

4, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP theo đề nghị của cơ quan chủ 

trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

c) Các hoạt động phối hợp khác phù hợp quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chỉnh phú, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình. 

Nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật xác định rõ các nguyên tắc, nội dung và hoạt động phối hợp; trách 

nhiệm phối hợp; quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Tình huống 38. Chị Vũ Ánh Hồng huyện Vụ Bản có hỏi: thông tư 

04/2021/TT-BTP quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 10 thông tư 04/2021/TT-BTP quy định về cộng tác viên theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật như sau:  

1. Cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học được huy động tham gia hoạt động 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế cộng tác viên quy định 

tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2012/NĐ-CP phải đáp ứng được các tiêu chuẩn 

sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không phải là người đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kỷ luật, người đang chấp hành hình phạt, 

đang bị quản chế hành chính. 

b) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hoặc đại học chuyên ngành khác 

phù hợp với lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

c) Có trình độ, kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực 

chuyên ngành phù hợp với công việc mà cơ quan theo dõi thi hành pháp luật yêu 

cầu. 
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2. Cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật có thể 

huy động sự tham gia của cộng tác viên trong các hoạt động sau đây: 

a) Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; xử lý kết quả điều tra, khảo sát; tổng hợp, 

phân tích, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật và các hoạt động khác về điều tra, khảo sát. 

b) Thu thập thông tin; rà soát, đối chiếu tính chính xác, phù hợp của thông 

tin; đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá trong việc xử lý thông tin. 

c) Xây dựng báo cáo kết quả xử lý thông tin. Báo cáo phải đưa ra nhận 

định, đánh giá khách quan, chính xác về tình hình thi hành pháp luật và đưa ra 

nhưng kiến nghị phù hợp đối với thông tin thu thập được. 

3. Ký hợp đồng với cộng tác viên 

a) Cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật ký 

hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể với những cá nhân có đủ điều kiện quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

Thù lao cho cộng tác viên theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc chi 

trả thù lao cho cộng tác viên căn cứ vào các hoạt động, kết quả công việc mà 

cộng tác viên đã thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

b) Nội dung hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và cộng tác viên tuân theo quy định của pháp luật về 

hợp đồng. 

c) Cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 

cộng tác viên có trách nhiệm thanh lý hợp đồng cộng tác sau khi kết thúc công 

việc và làm các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành. 

II. Tình huống pháp luật quy định về 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017. Trong đó, quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức khi thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Việc tổ 

chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới đây là nội dung cơ bản của Quyết định: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-619-qd-ttg-2017-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-348636.aspx


28 

 

Tình huống 39. Chị Đỗ Thị Lam huyện Ý Yên có hỏi: quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg quy định các nguyên tắc thực hiện đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 2 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc thực hiện 

đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

1. Lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng 

quy định pháp luật. 

3. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa. 

Tình huống 40. Anh Nguyễn Văn Việt huyện Nam Trực có hỏi: quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg quy định các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm những tiêu chí nào? 

Trả lời: 

Điều 3 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi 

hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

a) Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy 

phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao; 

b) Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có 

nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn; 

b) Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ 

theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; 

c) Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 
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d) Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật 

về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

3. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý 

a) Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở; 

b) Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy 

định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

c) Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định 

pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

4. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định 

pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương; 

b) Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

c) Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

d) Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

5. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo; 

b) Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định 

pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; 
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c) Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy 

định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

6. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật là 100 điểm. Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung, điểm số và cách 

tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều này. 

Tình huống 41. Anh Trần Văn Toản huyện Mỹ Lộc có hỏi: quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg quy định các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 4 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

1. Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; 

2. Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; 

3. Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ 

luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

Tình huống 42. Chị Trần Thị Thảo huyện Xuân Trường có hỏi: quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như thế nào?  

Trả lời: 

Điều 5 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục đánh giá, 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

1. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật được thực hiện hàng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 

của năm đánh giá. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ 

đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước 

ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật để tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem 

xét, quyết định công nhận và công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử của cấp huyện trước ngày 10 

tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. 

4. Hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật bao gồm: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

b) Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu; 

c) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ chức, cá nhân về kết quả 

tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu (nếu có); 

d) Văn bản đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; 

đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

5. Bộ Tư pháp hướng dẫn quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh 

giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tình huống 43. Chị Trần Thị Liên thành phố Nam Định có hỏi: quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang 

bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyết định này như thế 

nào?  

Trả lời: 

Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy 

định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong thực hiện quyết định này như sau: 

1. Bộ Tư pháp 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này trong phạm vi cả 

nước; hàng năm, tổng hợp kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo xử lý vi phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

địa phương theo thẩm quyền trong việc thực hiện Quyết định này; 

c) Căn cứ điều kiện thực tế và kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trong phạm vi cả nước, lựa chọn địa phương để tổ chức thực hiện 
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đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 

d) Xây dựng tài liệu, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, vận hành 

phần mềm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong phạm vi cả nước; 

đ) Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tư 

pháp theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý. 

3. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

địa phương trong việc thực hiện tiêu chí thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 

Tình huống 44. Anh Lê Văn Quyết huyện Hải Hậu có hỏi: quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong thực hiện 

quyết định này như thế nào?  

Trả lời: 

Khoản 4, khoản 5 Điều 6 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định trách 

nhiệm của UBND tỉnh trong thực hiện quyết định này như sau: 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này tại địa phương; 

phân công cơ quan chuyên môn làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo 

đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; 

b) Căn cứ kết quả thực tế của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm, chỉ đạo các giải pháp khắc phục tồn tại, 

hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

c) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp 

xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc việc đánh giá, công 
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nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định 

pháp luật; 

d) Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật tại địa phương; 

đ) Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các giải pháp bảo đảm 

tính thực chất, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và tổ chức kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong thực hiện Quyết định này tại địa phương. 

Tình huống 45. Chị Tạ Thị Diễm huyện Trực Ninh có hỏi: quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg quy định kinh phí thực hiện quyết định này như thế 

nào?  

Trả lời: 

Điều 7 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về kinh phí thực hiện như 

sau: 

1. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa 

phương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tập trung bố trí 

kinh phí hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo trong 

triển khai thực hiện Quyết định này từ nguồn ngân sách địa phương theo quy 

định pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí 

hợp pháp hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 


