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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018  

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 585/STP-

QL.XL.VPHC&TDTHPL ngày 14/9/2018 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo 

cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH 

HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật 

- Sở đã xây dựng Kế hoạch số 182/KH-STNMT ngày 18/1/2018 về hoạt 

động và truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Chỉ đạo các 

phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát sửa đổi, điều chỉnh thủ tục hành chính liên thông 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh tại văn bản số 89/STNMT-TTr ngày 10/01/2018; Tổ chức rà soát, 

tham gia ý kiến vào biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại Văn bản số 

117 /STNMT-TTr ngày 12/01/2018; Triển khai các giải pháp để đơn giản hóa 

thủ tục hành chính tại Văn bản số 382 /STNMT-TTr ngày 05/2/2018. 

- Sở đã xây dựng Kế hoạch số 1113/KH-STNMT ngày 02/5/2018 về việc 

Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Tuy nhiên, đến nay chưa có 

đề xuất cắt giảm các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện vì đây là những thành 

phần cứng đã được quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

- Hiện đang giao phòng chuyên môn tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi 

bộ thủ tục hành chính đất đai cấp huyện (Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

14/7/2016) theo văn bản số 1125/STNMT-TTr ngày 03/5/2018. Dự kiến Sở sẽ 

trình điều chỉnh sửa đổi quyết định 1963/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 sau khi 

thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp. 

- Tổng số TTHC hiện tại Sở TNMT đã tham mưu công bố đang có hiệu 

lực: 147 

+ Cấp tỉnh: gồm 105 thủ tục (công bố tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2017; Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 29/9/2017), trong đó: 

Lĩnh vực môi trường 19 thủ tục; Lĩnh vực đo đạc bản đồ 3 thủ tục; Lĩnh vực 

Khoáng sản 16 thủ tục; Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm 10 thủ tục; Lĩnh vực Tài 

nguyên nước 15 thủ tục; Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 3 thủ tục; Lĩnh vực Biển, 

Hải đảo 11 thủ tục; Lĩnh vực đất đai 28. 
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+ Cấp huyện: gồm  40 thủ tục (công bố tại các quyết định số 1963/QĐ-

UBND ngày 14/7/2016; số 39/QĐ-UBND ngày 08/01/2016; số 1526/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2015; số 3264/QĐ-UBND ngày 17/11/2016), trong đó: Lĩnh vực đất đai 

26 thủ tục; Lĩnh vực môi trường 2 thủ tục; Lĩnh vực tài nguyên nước: 1 thủ tục; Lĩnh 

vực biển hải đảo: 1 thủ tục; Lĩnh vực giao dịch bảo đảm 10 thủ tục. 

+ Cấp xã: gồm 2 thủ tục: Lĩnh vực đất đai 1 thủ tục; Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 thủ tục được công bố tại Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 27/4/2015. 

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Lãnh đạo sở đã chỉ đạo phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thủ tục rút 

ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân giao dịch trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018. 

2. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc 

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

Để nâng cao vai trò và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên chỉ đạo 

công tác này, ban hành Kế hoạch số 383/KH-TNMT ngày 05/2/2018, kế hoạch 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 cụ thể: 

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật 

luôn được tập thể Lãnh đạo Sở quan tâm cụ thể: Tổ chức cho toàn thể cán bộ, 

Đảng viên trong toàn đơn vị học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 

30/10/2016 của về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn 

biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Cấp ủy, Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo 

PCTN của Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện công 

tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật PCTN, Chiến lược quốc 

gia về PCTN đến năm 2020; các văn bản chuyên ngành cho cán bộ, đảng viên 

thông qua ngày pháp luật 28 hàng tháng trong toàn Sở như: Phổ biến Luật khí 

tượng thủy văn và văn hướng dẫn thi hành luật (với 120 người tham dự); Luật 

khoáng sản và nghị định hướng dẫn thi hành (với 200 người tham dự); Tiếp tục 

tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh; Tập huấn Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại cho các đối tượng sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh (với 110 lượt người tham gia) ..... Cùng với hình 

thức tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành, việc tuyên truyền các quy định pháp luật của ngành đến người dân 

giúp dân hiểu và giám sát tốt hơn các hoạt động của cơ quan nhà nước cũng 

được Sở chú trọng: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên 

websile của Sở, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng tuyên 

truyền 9 chuyên đề về tài nguyên và môi trường trên Đài truyền hình tỉnh; trực 
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tiếp tuyền truyền pháp luật cho người dân trong quá trình tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai… 

- Để triển khai thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, Lãnh đạo Sở đã 

chỉ đạo ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp 

luật về phòng chống tham nhũng: ban hành kế hoạch hành động, giao nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên theo dõi trên từng lĩnh vực mình phụ trách, định kỳ 

hàng quý, 6 tháng và cuối năm Sở xây dựng báo cáo theo quy định. 

Nhìn chung, công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp đã được cấp 

ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm. Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới so với 

những năm trước đây về hình thức cũng như nội dung. Nhận thức của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí đã có chuyển biến tích cực, từ đó nâng cao trách 

nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên quá trình thực hiện công 

tác tuyên truyền vẫn còn những hạn chế như: việc truyền đạt nội dung này còn 

đến người dân nhiều khi còn mang tính hình thức, cách thức tuy được đổi mới 

nhưng chưa sinh động, chưa thu hút sự quan tâm của người dân. 

3. 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. 

- Về tổ chức bộ máy, biên chế: Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và biên chế 

làm công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng và công tác pháp chế nói 

chung chưa thực hiện theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện 

nay, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao cho Thanh tra sở, 

cán bộ làm công tác này đang kiêm nhiệm, không có chuyên trách riêng. 

- Về kinh phí: Chưa thực hiện theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 

28/02/2017 Quy định việc  lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

4. Tình hình kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

năm 2017 theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-

TNMT ngày 05/2/2018, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2018. Triển khai thực hiện Kế hoạch đến các phòng chuyên môn và các 

đơn vị sự nghiệp. Công tác kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật được 

lồng ghép thông qua các cuộc tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành tiến 

hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành trên địa bàn 

toàn tỉnh và tiến hành điều tra, khảo sát tính tương thích giữa các quy định của 

pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường nhằm thu thập đánh giá thông tin về những thuận lợi khó khăn, vướng 

mắc trong các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
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tài nguyên và môi trường, từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế về điều 

kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả nhận thấy: Công tác xử phạt vi phạm hành 

chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

được tổ chức triển khai tương đối đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá 

nhân, tổ chức có chuyển biến tích cực, thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp và mang 

lại hiệu quả tích cực.  

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

    Thời gian qua, nhiều văn bản luật của Trung ương như: Bộ luật Hình sự; 

Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; Luật trợ giúp pháp lý; Luật tiếp cận thông tin; Luật quản lý nợ công; 

Luật chuyển giao công nghệ; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước … và 

các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành, được triển khai thực hiện sau 

khi văn bản của Chính phủ và Bộ, ngành có hiệu lực, đảm bảo kịp thời, có hiệu 

quả, nhằm góp phần đưa văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn. 

Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành được tổ chức, 

hướng dẫn, triển khai kịp thời đến các các phòng ban chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc, các cán bộ công chức, viên chức có liên quan và các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Sở thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Qua 

đó nhằm phát hiện các sai phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng 

quy định của pháp luật, đồng thời cũng phản ánh những bất cập để cơ quan chủ 

trì tiếp thu, hướng dẫn. 

1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp 

luật  

 Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành theo thẩm quyền gồm các văn bản cụ thể như sau: 

+ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.  

+ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 Ban hành quy định 

BVMT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 quyết định ban hành 

quy định trình tự thủ giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa 

giải thành trên địa bàn tỉnh. 

- Các văn bản đang xây dựng để trình UBND tỉnh:  
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+ Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 

03/11/2014 của UBND tỉnh (đang trình UBND tỉnh). 

Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của ngành và do Sở Tài nguyên và 

Môi trường tham mưu đều đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình 

độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán; phù hợp với các điều 

kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; kể cả quy 

định về chế tài xử lý; quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, 

tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện, đúng 

pháp luật khi thực hiện và áp dụng.  

Nhìn chung, việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết được ngành 

quan tâm thực hiện và thường xuyên rà soát các Luật, Nghị định mới để tham mưu 

ban hành văn bản quy định chi tiết kịp thời, đầy đủ.  

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

2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp 

luật 

Việc thi hành pháp luật của các bộ phận nghiệp vụ và người có thẩm quyền 

được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi văn 

bản quy phạm pháp luật được ban hành và có hiệu lực, công tác tuyên truyền, 

phổ biến được các phòng chuyên môn tổ chức tập huấn đến với các đối tượng 

liên quan trực tiếp thực hiện văn bản pháp luật, hướng dẫn sâu sát những quy 

định mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Công tác thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở thực hiện đúng quy 

trình một cuộc thanh tra, lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng mức độ chế tài pháp luật 

quy định theo thẩm quyền. Công tác thanh tra được thực hiện theo kế hoạch phê 

duyệt của Giám đốc Sở, được thông báo và công khai minh bạch đến các đối 

tượng được thanh tra; kết luận rõ ràng, công khai và xử lý nghiêm minh hành vi 

vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Năm 2018, không có phản ánh 

nào của đối tượng thanh tra đến hành vi gây nhũng nhiễu, hách dịch hay trái 

pháp luật của thành viên đoàn thanh tra. 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình giải quyết từ 

dưới lên, không vượt cấp, thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thu thập thông tin 

và áp dụng pháp luật ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời 

công khai minh bạch cho cả hai bên khiếu nại, tố cáo và bị khiếu nại, bị tố cáo 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Năm 2018, Thanh tra Sở đã 

tham mưu Giám đốc Sở giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

2.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 

Các quyết định áp dụng pháp luật sau khi ban hành được tổ chức, cá nhân 

chấp hành nghiêm chỉnh. Trong thời gian qua, do làm tốt công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, quan tâm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nên 
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ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân được nâng lên đáng kể. Tuy vậy 

tình hình vi phạm hành chính không giảm so với những năm trước.  

Qua  thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính với 15 trường 

hợp, thu ngân sách 348 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh XPVPHC 01 tổ chức 

435 triệu đồng, ngoài ra sở cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành xử lý 

khai thác cát, sỏi trái phép trên sông từ tháng 8/2018 đến nay đã xử phạt vi phạm 

hành chính 25 vụ việc, với tiền phạt hơn 125 triệu đồng. Đề nghị thu hồi 

337.926,2 m
2
 đất của 07 tổ chức, với 12 khu đất. 

III, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi còn thiếu; 

lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế còn kiêm nhiệm;  năng lực, khả năng tổ 

chức thực hiện, áp dụng pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức 

chưa sâu sát, thiếu kinh nghiệm trong công tác này; 

- Kinh phí hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chưa được phân bổ để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

- Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được 

thực hiện thường xuyên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật có khi còn lúng túng;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho một số tổ chức, cá nhân 

chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa thay đổi được nhận thức, thói quen, hành 

vi mặc dù đã được nhắc nhở, xử lý nhiều lần; 

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong triển khai công 

tác theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ, có lúc chồng chéo, do đó kết quả 

theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự nổi bật. 

2. Nguyên nhân 

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn mới. Do vậy, đòi hỏi 

phải có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của nhiều Sở, ngành; 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật còn thiếu thốn so với công việc đề ra; 

- Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật chưa được tập huấn sâu về nghiệp vụ, không có tổ chức pháp 

chế, cán bộ làm công tác pháp chế là kiêm nhiệm, đây là nguyên nhân ảnh 

hưởng không nhỏ đến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

- Việc quy định các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật chưa rõ ràng nên việc triển khai thực hiện khó khăn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu  
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1.1. Phương hướng 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật của đơn vị theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ. 

- Bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đối với công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường quản lý 

gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

1.2. Giải pháp chủ yếu 

- Đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật đạt hiệu quả tốt hơn. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận phòng ban, đơn vị trực 

thuộc trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật để đảm bảo 

việc triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của ngành. 

- Cử CBCC tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đối với 

công tác theo dõi thi hành pháp luật; bố trí nguồn lực, kinh phí đảm bảo việc 

theo dõi thi hành pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng: Quy 

định và yêu cầu xác lập, bố trí cán bộ, công chức làm công tác pháp chế chuyên 

trách tại các Sở, ngành. 

- Cơ quan tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ 

công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp.  

2.2. Về tình hình thi hành pháp luật 

Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định quy 

định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực đảm bảo rõ ràng, phù hợp thực tế, có 

tính khả thi cao, tránh chồng chéo, trùng lặp; kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa 

phương ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi Sở Tư pháp xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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