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ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN HƯỚNG HOÁ 

Số: 420/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hướng Hoá, ngày 08 tháng 10 năm 2018 

  

BÁO CÁO 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 

  

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; Công văn số 881/STP-QLXLVPHC, 

TDTHPL&BTTP ngày 24/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018, UBND huyện Hướng Hoá 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. Những kết quả đạt được 

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

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã bám sát Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018; Kế hoạch 

của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã căn cứ tình hình thực tế 

trên địa bàn tổ chức triển khai và ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ thể 

như sau:  

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn 

huyện. 

- Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2018 trên địa bàn huyện. 

- Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn huyện. 

1.2. 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 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm và xác định công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục là yếu tố quan trọng để chuyển tải chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn. 

Căn cứ Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn 

huyện và Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Ủy ban nhân dân 

huyện đã giao Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện tổ chức, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật đã được ban hành, 

nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp 

hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, thực 

hiện tốt khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", góp phần giữ 
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gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

1.3. 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 chưa bố trí cán bộ, công chức chuyên trách. Hiện nay, các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ, công chức làm kiêm nhiệm, chưa được tập 

huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật nên hiệu 

quả công tác không cao. Riêng Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được giao theo 

Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp 

và Bộ Nội vụ, tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới và khó. Tuy nhiên, biên chế hiện 

nay chỉ bố trí được 04 công chức, với thực trạng biên chế thiếu nên chỉ bố trí công 

chức kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. 

- Về kinh phí: Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về 

kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật nên chủ yếu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn vận dụng trong kinh phí thường xuyên theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước để đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện 

công tác này. 

1.4. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

Căn cứ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện, các cơ quan, đơn vị, Phòng Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động xây dựng Kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực mình quản lý đảm bảo thực thi đúng kế 

hoạch đề ra. Vì vậy, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được thực 

hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, chủ động triển khai và 

mang lại những hiệu quả tích cực. 

- Tình hình tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trong năm 2018, chưa được cấp trên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu 

về công tác này cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nên 

việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 

- Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập 

Đoàn kiểm tra của UBND huyện tổ chức 02 cuộc kiểm tra tra công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính tại UBND thị trấn 

Khe Sanh và Lao Bảo. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tham mưu UBND huyện ban 

hành kết luận kiểm tra theo quy định. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn tổ 

chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật lồng ghép với các Đoàn kiểm tra 

nghiệp vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực quản lý. Trong năm 2018, các cơ quan 
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chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 19 đợt kiểm tra, 

02 cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực (chi tiết 

tại mẫu 2a kèm theo báo cáo). 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

- Việc bảo đảm thi hành pháp luật trên địa bàn huyện được thực hiện trên cơ sở 

các quy định của pháp luật về thẩm quyền của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các 

quy định hiện hành về vấn đề này còn quá chung chung, thiếu quy định cụ thể mang 

tính bắt buộc về mặt tổ chức, tiêu chuẩn chuyên môn của công chức làm công tác theo 

dõi thi hành pháp luật không rõ ràng, tiêu chí điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật chưa được quy định cụ thể. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành chưa đáp ứng kịp thời 

các yêu cầu thực tế, các văn bản pháp luật lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nhiều 

quy định còn mâu thuẩn, chồng chéo nhau gây khó khăn cho việc áp dụng pháp 

luật, nhất là ở cơ sở. 

- Phạm vi theo dõi thi hành pháp luật là rất rộng, hiện nay hầu hết do các ngành tiến 

hành độc lập theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị chưa được xây dựng để triển khai thực hiện nên rất khó khăn trong việc đánh giá, tổng 

hợp đầy đủ, toàn diện công tác thi hành pháp luật trên địa bàn. 

- Hiện tại nguồn kinh phí chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật vẫn 

chưa có; đội ngũ công chức chuyên trách làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 

chưa được định biên, trình độ nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật chưa được 

bồi dưỡng thường xuyên nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn nói 

chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng. 

- Quá trình thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chưa chủ động, còn lúng túng nên ảnh 

hưởng đến quá trình tổng hợp báo cáo cấp trên. 

2.2. Nguyên nhân 

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới, phức 

tạp và có phạm vi điều chỉnh rộng, phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 

có kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ này, do đó quá trình thực hiện còn 

nhiều khó khăn, lúng túng và vướng mắc; việc thực hiện công tác theo dõi thi hành 

pháp luật cũng như việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật còn mang tính hình thức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

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

pháp luật hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, đây 

là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến công tác theo dõi thi hành pháp luật.  

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

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 
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Trong năm 2018, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có 

thẩm quyền ở Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân 

huyện có văn bản chỉ đạo, triển khai công tác này tại địa phương chủ yếu là ban 

hành Kế hoạch, công văn… để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, nhằm góp 

phần đưa văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn một cách có hiệu quả. 

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

a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

Từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, HĐND huyện đã xây dựng và ban hành 

02 Nghị quyết. Nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban 

hành đều được các cơ quan chuyên môn dự thảo văn bản chủ động soạn thảo, tổ 

chức họp lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định của Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và gửi đến Phòng Tư pháp huyện thẩm định, góp ý. Các dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được xem xét về sự cần thiết ban hành văn 

bản, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản; tính hợp hiến, hợp pháp và tính 

thống nhất của văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết 

Văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện được 

ban hành tương đối kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, văn bản quy 

định chi tiết trên địa bàn huyện 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, do đó đã 

hạn chế sai sót về thẩm quyền, nội dung của văn bản.  

Tuy nhiên, qua qúa trình thực hiện theo dõi lĩnh vực trọng tâm về tình hình 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế 

như sau: 

- Về xác định văn bản quy phạm pháp luật: Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 đã quy định rõ hơn khái niệm “Văn bản quy phạm pháp 

luật” và khái niệm “Quy phạm pháp luật”; đồng thời, tại Điều 3 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP đã xác định những văn bản do một số cơ quan, người có thẩm 

quyền ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy vậy, trong thực 

tiễn áp dụng, còn lúng túng trong việc xác định văn bản quy phạm pháp luật. 

- Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đầu tư 

nghiên cứu quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do 

đó, quy trình, thủ tục ban hành còn nhiều hạn chế, thiếu sót như: chưa tuân thủ đúng 

quy trình tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. Hầu hết hồ sơ gửi cơ quan Phòng 

Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đa số gửi thiếu Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý 

hoặc có gửi bản tổng hợp ý kiến góp ý của đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn 

bản nhưng vẫn còn mang tính hình thức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 

thẩm định, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nhiều lần. 
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- Một số văn bản quy phạm pháp luật các cơ quan chủ trì soạn thảo tự tham 

mưu và trình cấp có thẩm quyền ban hành không thực hiện quy trình thẩm định. 

Mặt khác, kết quả báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định không được cơ quan 

chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, dẫn đến, sau khi ban hành văn bản còn có 

nhiều sai sót, hạn chế. (Có Mẫu số 2b kèm theo Báo cáo) 

c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết 

Nhìn chung, các văn bản quy định chi tiết do cơ quan có thẩm quyền ở địa 

phương ban hành đảm bảo tính kịp thời đầy đủ, đảm bảo tính thống nhất, đồng 

bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, các văn bản được ban hành đã điều 

chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách nhằm 

đảm bảo thi hành văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình ban hành các văn bản quy định chi tiết vẫn còn 

một số hạn chế như:  

- Các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo theo quy định của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Trong công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn 

một số cơ quan chủ trì soạn thảo không tuân thủ đúng quy định về thời hạn gửi 

hồ sơ thẩm định, hồ sơ gửi thẩm định không đầy đủ theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất 

lượng thẩm định văn bản nói riêng cũng như thời gian ban hành văn bản nói 

chung. 

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

a) Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật 

Trong năm 2018, công tác tập huấn về pháp luật chủ yếu được UBND 

huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương. 

b) Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho 

thi hành pháp luật 

- Về tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương được 

UBND huyện quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh chung của bộ máy hành chính (chủ trương tinh giản bộ máy, biên 

chế) nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn huyện không bố trí công chức chuyên trách, chủ yếu làm kiêm nhiệm, do đó 

chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

- Về kinh phí: Việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác này chưa được thực 

hiện, một phần do Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn trong việc lập, 

phân bổ và thanh quyết toán kinh phí công tác theo dõi thi hành pháp luật nên gặp 

khó khăn trong việc bố trí kinh phí. 
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Ban hành Thông tư hướng dẫn quy định về kinh phí và trang thiết bị cần 

thiết phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó quy định rõ nguồn, cơ 

chế quản lý, sử dụng kinh phí cấp cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, đồng 

thời quy định cụ thể mức chi, nội dung chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

2. Cần ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 

giữa các cơ quan thường trực với các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

về theo dõi thi hành pháp luật cho lực lượng cán bộ, công chức làm công tác theo 

dõi thi hành pháp luật để đảm bảo nắm vững các quy định của pháp luật, đủ năng 

lực để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị mình. 

4. Định kỳ cần tiến hành kiểm tra, giám sát công tác theo dõi thi hành pháp 

luật ở địa phương để sớm đưa hoạt động này vào nề nếp, tăng cường hiệu lực quản 

lý nhà nước về tận cơ sở. 

5. Cần có văn bản quy định cụ thể về việc bố trí công chức chuyên trách (tăng 

thêm biên chế cho Phòng Tư pháp) để hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được 

thực hiện đầy đủ, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi thình hình thi hành pháp luật năm 2018 

của UBND huyện Hướng Hóa./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
-  Sở Tư pháp tỉnh;      

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- C, PVP, CVvx;  
- Lưu: VT, TP.                                                                                    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

  
  
 Phạm Trọng Hổ 
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Mẫu số 2a 

BẢNG TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT (THPL) 
 

STT 

Tên lĩnh vực theo dõi tình 

hình THPL luật theo chuyên 

đề (lĩnh vực trọng tâm) 

Số cuộc 

kiểm 

tra tình 

hình 

THPL  

Số cuộc 

điều 

tra, 

khảo sát 

tình 

hình 

THPL 

Xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL 

Ghi chú 

Số thông 

tin xử lý từ 

kết quả 

kiểm tra 

tình hình 

THPL 

Số thông 

tin xử lý từ 

kết quả 

điều tra, 

khảo sát 

tình hình 

THPL 

Số thông 

tin xử lý từ 

kết quả thu 

thập thông 

tin về tình 

hình THPL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 1 
Tình hình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 
14 0 14 0 0 

 Các cuộc kiểm tra được các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện tham mưu UBND 

huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

hoặc lồng ghép kiểm tra công tác theo dõi thi 

hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý, 

không tổ chức đoàn kiểm tra chuyên sâu công 

tác theo dõi thi hành pháp luật riêng. 

Lý do:  

- Kinh phí bố trí thực hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật chưa được bố trí, còn vận 

dụng kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, 

đơn vị, địa phương; 

- Biên chế thực hiện công tác này còn kiêm 

nhiệm, phải đảm đương nhiều công việc nên 

khó khăn trong quá trình thực hiện công tác 

này. 

  

2 
Tình hình xử phạt vi phạm 

hành chính 
4 0 4 0 0 

3 
Tình hình thực hiện pháp luật 

về đất đai - môi trường 
0 1 0 1 0 

4 
Việc áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn. 
1 0 1 0 0 

5 
Lĩnh vực giải quyết kiến nghị 

của công dân 
0 1 0 1 0 

  Tổng cộng 19 02 19 02 0   
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Mẫu số 2b 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ 

STT Lĩnh vực 
Tên văn bản quy định 

chi tiết 

Điều khoản không bảo 

đảm tính thống nhất, 

đồng bộ 

Căn cứ pháp 

lý xác định 

nội dung 

không bảo 

đảm tính 

thống nhất, 

đồng bộ 

Tình trạng xử lý 

Ghi 

chú 

Đã xử 

lý theo 

thẩm 

quyền 

Đã kiến 

nghị cơ 

quan có 

thẩm quyền 

xử lý 

Đã phát hiện 

nhưng chưa 

xử lý theo 

thẩm quyền 

hoặc kiến 

nghị xử lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 0 0 0 0 0 0  
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Mẫu số 2c 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI 

 

STT Lĩnh vực 

Tên văn bản 

quy định chi 

tiết 

Điều 

khoản 

không 

bảo đảm 

tính  

khả thi 

Lý do không bảo đảm tính 

khả thi 
Tình trạng xử lý 

Ghi chú 

a b c d đ 

Đã xử lý 

theo 

thẩm 

quyền 

Đã kiến 

nghị cơ 

quan có 

thẩm 

quyền xử 

lý 

Đã phát 

hiện những 

chưa xử lý 

theo thẩm 

quyền hoặc 

kiến nghị 

xử lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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