
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG

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

Số:         /UBND-TP     Thanh Giang, ngày        tháng 03 năm 2023
V/v hướng dẫn triển khai một 
số nội dung công tác theo dõi 
thi hành pháp luật năm 2023 

Kính gửi: 
- Các ban ngành đoàn thể xã hội, hiệu trưởng ba trường;
- Các đồng chí công chức, trưởng thôn.

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Kế 
hoạch số 431/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND huyện Thanh Miện về việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trên địa huyện  năm 
2023; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND xã Thanh Giang về 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023. Để kịp thời 
khắc phục những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình 
THPL, UBND xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể xã hội, hiệu trưởng các trường, 
các đồng chí công chức, trưởng thôn quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đối với việc theo dõi chung tình hình THPL 
1.1.Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt tới các chi hội, đơn vị mình, nội dung 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 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 
THPL; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 
thực hiện các Nghị định của Chính phủ về theo dõi THPL. 

1.2. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các hoạt động theo dõi tình hình THPL theo 
quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 02/02/2023 của 
UBND huyện, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND xã về công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2023 
và Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2023 

- Thu thập thông tin về theo dõi tình hình THPL (từ báo cáo hành chính của 
cơ quan Nhà nước; kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật; thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin 
phù hợp khác theo quy định của pháp luật...) thuộc phạm ban ngành, lĩnh vực, mình 
quản lý. 

- Kiểm tra; khảo sát tình hình THPL theo đúng kế hoạch theo dõi THPL đã 
ban hành. 
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- Xử lý kết quả theo dõi THPL theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐCP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ.

1.3. Quan tâm, bố trí đủ kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình 
THPL, xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài 
chính tại Công văn số 225/BTC-HCNS ngày 07/01/2020 (gửi kèm) về việc hướng 
dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi THPL. 

1.4. Tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL theo đúng hướng dẫn 
tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư 
pháp gửi về UBND xã (qua cán bộ Tư pháp) trước ngày 20/11/2023. 

2. Về theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 
2.1. Về phạm vi theo dõi
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

và Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 
29/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND xã, phạm vi theo dõi tình hình THPL 
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 gồm: Theo dõi tình hình THPL về quản lý, 
điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; Theo dõi tình hình THPL về lao động, 
việc làm. 

Để tránh tình trạng theo dõi chung chung, dàn trải, UBND xã yêu cầu các  ban 
ngành, ba trường và các đồng chí trưởng thôn  xác định cụ thể phạm vi theo dõi tình 
hình THPL như sau: 

- Lĩnh vực pháp luật về lao động: Theo dõi tình hình thi hành Bộ Luật lao 
động năm 2019; 

- Lĩnh vực pháp luật về việc làm: Theo dõi tình hình thi hành Luật Việc làm 
năm 2013; 

- Lĩnh vực pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết 
yếu: Do việc theo dõi tình hình THPL về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch 
vụ thiết yếu có phạm vi rộng, phức tạp nên UBND xã yêu cầu các ban ngành, tập 
trung theo dõi trọng tâm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống quy 
định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012, bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; điện; khí 
dầu mỏ hóa lỏng; phân đạm; phân NPK; thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của 
pháp luật; vac-xin phòng bệnh cho gia xúc, gia cầm; muối ăn; sữa dành cho trẻ em 
dưới 6 tuổi; đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; thóc, gạo tẻ 
thường; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh 
thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

2.2. Các hoạt động theo dõi tình hình THPL 
Căn cứ phạm vi theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 nêu trên, 

yêu cầu các ban ngành đoàn thể, ba nhà trường, các đồng chí Công chức, trưởng 
thôn triển khai các hoạt động cụ thể sau: 

a) Đối với các ban ngành, ba nhà trường, công chức có liên quan: 
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- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, tiến hành rà soát, tổng 
hợp các văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện do cơ quan, đơn vị mình tham 
mưu ban hành hoặc chủ trì triển khai thực hiện liên quan đến lĩnh vực pháp luật về 
lao động, việc làm; về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu (nếu 
có) gửi về UBND xã (qua văn Phòng ) trước ngày 15/3/2023. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, tiếp nhận thông tin để kịp thời 
phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong THPL và hạn chế, bất cập của văn bản 
pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Qua đó, kịp thời xử lý 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Công chức lao động thương binh xã hội, Công chức Tài chính - Kế toán 
phối hợp với công chức Tư pháp, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện kiểm tra, 
điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 của 
UBND xã, trong đó:

+ Công chức - Thương binh và Xã hội: Lĩnh vực pháp luật về lao động: Theo 
dõi tình hình thi hành Bộ Luật lao động năm 2019; Lĩnh vực pháp luật về việc làm: 
Theo dõi tình hình thi hành Luật Việc làm năm 2013;

+ Công chức Tài chính – Kế toán: Lĩnh vực pháp luật về quản lý, điều hành 
giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu: Do việc theo dõi tình hình THPL về quản lý, 
điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu có phạm vi rộng, phức tạp nên UBND 
xã yêu cầu tập trung theo dõi trọng tâm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, 
đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012, bao gồm: xăng, dầu thành 
phẩm; điện; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân đạm; phân NPK; thuốc bảo vệ thực vật theo 
quy định của pháp luật; vac-xin phòng bệnh cho gia xúc, gia cầm; muối ăn; sữa dành 
cho trẻ em dưới 6 tuổi; đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; thóc, 
gạo tẻ thường; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa 
bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các công chức: 
- Rà soát, xây dựng Danh mục các văn bản QPPL do HĐND, UBND cùng 

cấp ban hành còn hiệu lực trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023; đánh 
giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản và thông 
báo Danh mục về văn Phòng thông qua công chức Tư pháp trước ngày 15/3/2023. 

- Chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, tiếp nhận thông tin, kiểm 
tra, điều tra, khảo sát về tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 
2023 để kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong THPL và hạn chế, bất cập 
của văn bản pháp luật để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm xử lý theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với công chức Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong việc thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực 
trọng tâm, liên ngành năm 2023. Thông tin, số liệu báo cáo để phục vụ hoạt động 
kiểm tra, điều tra, khảo sát tính từ thời điểm văn bản QPPL có giá trị pháp lý cao 
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nhất điều chỉnh các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành có hiệu lực thi hành và được tổng 
hợp vào trong báo cáo công tác theo dõi tinh hình THPL định kỳ hằng năm. 

Việc triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi THPL nhằm phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành của ngành mình, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết các vướng mắc, bất cập; bên cạnh đó, kết quả công tác này còn phục vụ 
đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm. Vì vậy, yêu cầu các ngành, cán bộ 
công chức quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về UBND xã (qua công chức Tư 
pháp) để được giải đáp, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- phòngTư pháp;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn
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