
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-STC    Sóc Trăng, ngày         tháng 8 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật 

 

 

Theo Công văn số 601/STP-XDKT&TDTHPL ngày 28/7/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp 

luật. 

Sở Tài chính báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 

59/2012/NĐ-CP 

Ngay khi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật có hiệu lực thi hành, Sở đã tổ chức 

triển khai trực tiếp đến công chức và người lao động thuộc Sở thông qua 

Ngày Pháp luật, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, hàng năm Sở Tài chính đều ban hành Kế hoạch về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật, đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc 

Sở triển khai thực hiện. 

Công tác thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên toàn diện và 

có trọng tâm; kết hợp quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của từng 

phòng chuyên môn thuộc Sở. 

Hàng năm, thực hiện lập dự toán kinh phí hoạt động pháp chế nằm 

trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, được sử dụng và quyết 

toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

liên quan. Đảm bảo các điều kiện về chế độ chính sách tương ứng với chức 

năng, nhiệm vụ được giao, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đầy đủ, 

đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

Sở bố trí một công chức kiêm nhiệm công tác Pháp chế theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. Cử công chức phụ trách Pháp chế tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.  
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Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã thực hiện 

đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Hàng năm, đăng ký và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thường xuyên rà soát, hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành và do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thuộc lĩnh vực quản lý tài 

chính, ngân sách tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tài 

chính. Đảm bảo việc tham gia của công chức Pháp chế vào công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị. Việc tham mưu ban hành văn bản 

quy định chi tiết thi hành pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tính thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp, 

đồng bộ, khả thi của văn bản; văn bản quy định chi tiết chủ yếu cụ thể hóa 

một số chính sách trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, 

ngành trung ương đã quy định. Trình tự, thủ tục và thể thức soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, do đó đã hạn chế sai sót về nội dung, 

hình thức của văn bản. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật bằng nhiều 

hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như: triển khai trong 

“Ngày Pháp luật” được tổ chức hàng tháng; lồng ghép triển khai với các văn 

bản chỉ đạo có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan để công chức nắm rõ kiến thức 

pháp luật vận dụng vào công tác chuyên môn được giao. Công tác theo dõi thi 

hành pháp luật được các phòng chuyên môn quan tâm tuyên truyền, phổ biến 

đến công chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác theo dõi thi hành 

hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

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

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

Công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chủ yếu là 

kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ nên công tác theo 

dõi thi hành pháp luật còn thiếu kinh nghiệm, đôi lúc còn chậm trễ. 

2. Nguyên nhân 

Thực hiện giảm biên chế theo lộ trình chung của Chính phủ, Sở bị giảm 

nhiều biên chế, nên công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng 

như công tác Pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa đảm bảo đúng theo Nghị 

định số 55/2011/NĐ-CP ngày 07/4/2011 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức Pháp chế. 
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Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật của Sở Tài chính gửi Sở Tư 

pháp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP, GCSDN.  
                   Nguyệt 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 
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