
 

 

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 11 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

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

 

Theo Công văn số 838/STP-XDKT&TDTHPL ngày 07/10/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2022; 

Thực hiện quy định tại khoản 8, Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 

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

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

pháp luật và khoản 1, Điều 8 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 

của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

Sở Tài chính báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022, như sau: 

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

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 

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 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 

941/KH-STC ngày 11/03/2022 theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 

năm 2022; Kế hoạch số 855/KH-STC ngày 07/3/2022 thực hiện công tác pháp 

chế năm 2022. 

Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công 

tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp 

đến người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp 

luật liên quan lĩnh vực quản lý của ngành.  

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 
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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. 

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

hành pháp luật 

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

hình thi hành pháp luật của cơ quan. 

2. Tồn tại, hạn chế và 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, dẫn đến khó khăn 

trong công việc.  

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

PHÁP LUẬT NĂM 2022 

1. Việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy 

phạm pháp luật 

Trong năm đã tham mưu kịp thời, đầy đủ cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp 

luật như:  

a) Các nghị quyết sau: 

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm 

bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 – 

2026.  

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 

năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu phí 

đối với công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

b) Các quyết định sau: 

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 
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2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

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. 

3. Việc tuân thủ pháp luật về tình hình theo dõi thi hành pháp luật 

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. 

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

pháp luật 

 Qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chưa phát hiện vi phạm việc 

thực thi pháp luật tại đơn vị.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Sở 

Tài chính gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP, GCSDN.  

                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-07T17:53:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Quân<nmquan@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T14:31:12+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Trần Kim Huy<tkhuy@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T14:45:16+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T14:45:25+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T14:45:30+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




