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CƠ QUAN2 
________ 

Số: .../BC-....3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

........4, ngày .... tháng ..... năm ....... 

  

  

BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ....5 
____________ 

  

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, 

....6 báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 

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

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT ....7 

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

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

thi hành pháp luật 

- Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ 

tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản); 

- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản); 

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm 

tra; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật); 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc 

điều tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật); 

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ 

việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết 

quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin); 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật. 



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

pháp luật 

- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

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

thi hành pháp luật 

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

pháp luật 

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

PHÁP LUẬT....8 

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

phạm pháp luật về ....9 

- Nêu tên, số lượng văn bản quy định chi tiết đã được ban hành theo thẩm 

quyền; 

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về ....10 

- Nêu các hoạt động đã thực hiện (tập huấn, phổ biến, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật, kinh phí, cơ sở vật chất cho thi hành 

pháp luật); 

- Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp 

luật; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất, kinh phí cho thi hành pháp luật. 

3. Việc tuân thủ pháp luật về ...11 

a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền 

- Nêu các hoạt động thi hành pháp luật đã thực hiện của cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền (trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong 



áp dụng pháp luật, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi 

kiện hành chính); 

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà 

nước và người có thẩm quyền; 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. 

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 

- Nêu số lượng vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi (vi 

phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật); 

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. 

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

pháp luật 

Nêu nhận định về tác động của việc thi hành các quy định pháp luật đối 

với đời sống kinh tế, xã hội (tác động tích cực, tác động tiêu cực). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

- Đối với các Bộ, ngành, địa phương. 

2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực ...12 

- Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

- Đối với các bộ, ngành và địa phương. 

  

Nơi nhận: 
- ........... 13 

- Lưu: VT,.... 

........................................... 14 

  

  

  

------------------------- 



1 Mẫu này dùng cho các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp, 

cung cấp số liệu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Sở, ngành và địa phương. 

2 Tên của cơ quan lập báo cáo. 

3 Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 

4 Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản. 

5 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể. 

6 Tên của cơ quan lập báo cáo. 

7 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể. 

8 Trong năm thực hiện báo cáo hoặc trong lĩnh vực cụ thể. 

9 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 

10 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 

11 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 

12 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể 

13 Tên của cơ quan nhận báo cáo. 

14 Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo. 
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