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I3AO CÁO 
V vic tlii Iiiii1i Hin pháp, các van ban quy phm phãp Iut 

cüa cac co quan Nba nuóc cp trên và Nghj quyt cüa HDNJ) tinh nAm 2020 

Thrc hin ni dung K hoach  t chüc kS'  h9p thr 19 cüa Hii dng nhân 
dan tinh khóa VII, Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj báo cáo kt qua vic thi 
hành Hin pháp, các van ban quy phm pháp 1ut ca các co quan Nhà nuOc cp 
trén và Nghj quyt cUa HDND tinh nAm 2020 nh.r sau: 

1. Vic thi hãnh Hin pháp và các van ban QPPL cüa các co quan Nhà 
nircrc cp trên 

a. Cá'p tinh: 
Thuc hiên sr chi d?o  cUa ChInh phü, hu&ng d.n cüa các B, ngành Trung 

1.rclng và Chuxmg trInh cong tác tr9ng tam näm 2020, Hi dng nhân dan tinh da 
ban hành các Nghj quyt, Uy ban nhãn dan tinh dâ ban hành các Quyt djnh, K 
hoach, Cong van d t chirc trin khai thi hành các Lut và van ban quy phm 
pháp 1ut (QPPL), kt qua CiI th nhu sau: 

- UBND tinh dâ ban hành K hoch s6 220/KH-UBND ngày 15/01/2020 v 
ph bin, giáo diic pháp 1ut; hôa giâi & cci s&, xây dmg x, phi.thng, thj trn dat 
chun tip cn pháp 1u.t trên dja bàn tinh. Trong do, giao ci th nhim vii cho 
tüng co quan, dan vj chü trI trin khai, ph bin các Lut dxcic Quc hi khóa 
XIV thông qua tai kS' hçp thr 8, thr 9. Trên cor so dO, các SO, ban, ngành dâ 
trInh UBND tinh d ban hành 12 K hoach trin khai, t chirc thrc hin các 
Lut, Nghj djnh, Nghj quy& cüa ChInh phü. 

- UBND tinh cüng ban hành van ban chi dao  các SO, ngành, dja phiicng 
chü &ng xây drng K hoach  trin khai thirc hin các Lut, Nghj djnh cüa Chinh 
phO, Thông ni cOa các B, ngành thuc trách nhim, phm vi quãn 1 cüa ngành, 
Co quan, dja ph.rcmg mInh, c'i th nhu: 

+ Cong van s 5261UBND-NC ngây 18/02/2020 tang cLrOng t chrc ph 
bin, giáo dic pháp 1ut v các vn d du 1un xâi hi quan tam (phông chng 
djch bnh covid-19, phông chtng tác hai  rxçiu bia, xir pht VPHC trong 11th virc 
giao thông...) 

+ Cong van s6 3609/UBND-NC ngây 07/8/2020 v/v ph bin các Lu.t, 
Nghj quyt mOi dxqc thông qua và trin khai mt so nhim vii Cong tác 
PBGDPL 

b) Cá'p huyn: Thiic hin chi dao  cüa UBND tinh, UBND các huyn, 
thành ph, thj xã dâ ban hành các K hoach  trin khai thi hành và tuyên truyn, 



7 

ph bin, các Lut mOi ducxc ban hành dn can b, cong chirc, viên chrc, ngithi 
lao dng và nhân dan a dja phirang. UBND các huyn, thj xä, thânh ph dâ ban 
hânh nhiu van ban chi d?o,  huâng dn UBND các xa, phithng, thj trân tang 
cu'ang, dy imnh hot dng pM bin, giáo dic pháp 1ut den vai nhân dan. 

2. Vic t chiuc triên khai thyc hin Ngh quyêt cüa HDND tinh 
UBND tinh dã trInh HDND tinh ban hãnh 14 Nghj quyt (quy phm phãp 

1u.t). 
- Trén co s& các Nghj quyt cUa HDND tinh, UBND tinh dã giao các S, 

ban, ngãnh lien quan tharn rnsu xây dirng, trinh UBND tInh ban hành các Quyêt 
djnh, Ké hoach d t chüc thirc hin các Nghj quyk 

- UBND tinh dã có nhiêu van bàn chi dao, don dc các co quan chuyCn 
mon thuôc UBND tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành pM can cr 
chtrc näng, nhim vi cüa mInh, to chüc thirc hin t& các Nghj quyêt cüa HDND 
tinh. 

- UBND tinh ban hành 24 Quyt djnh QPPL d quy djnh nhng vn d 
thuc thrri quyn cüa UBND tinh theo diêu 28 Liit ban hành van bàn QPPL 
närn 2015 

3. Kt qua dt du'çrc trong vic triên khai thi hành các Lut, van bàn 
QPPL dtrói Lut 

a) Tmnh hInh ban hành van bàn quy d/nh chi tiêt thi hành Lut và ca'c van 
bàn QPPL dtcó'i Luát 

Trên ccx sâ chi do cüa các Bô, ngành Trung uong vã cüa UBND tinh, các 
Sa, ngành, HDND, UBND các huyn, thành phô, thj xä dä chü dng trin khai 
thirc hiên các Lut và van bàn QPPL thutc trách nhirn, phni vi quàn 1 càa 
ngành, ccx quan, dja phuong mInh. Ci,i the: Các S, ban, ngành dà ban hành hoc 
tham rntxu UBND tinh ban hãnh các van bàn dOn dc, chi dao trin khai thuc 
hiên các Lut và van bàn QPPL trên phrn vi toàn tInh. Xãy dirng, tham irnru 
UBND tinh ban hành theo thãrn quyn hoc trInh HDND tinh ban hành các van 
bàn QPPL, van ban hành chInh quy djnh chi tit các diu, khoán dixcxc giao ti 
Lu.t. Cong tác xây dirng, ban hành van bàn quy phm pháp Iut cüa tinh ye ccx 
bàn dâ dixcxc triên khai dàng tin d, dam bào tInh hp hin, hp pháp và dáp 
mg yêu câu quàn 1 nhâ nuc. Các van bàn trin khai thi hành van bàn QP1L 
cüa cp trên duoc UBND tinh ban hành darn bão kip thai, phii h?p  vai tInh hInh 
thirc t a da phu'ong và dirc các c.p, ngành nghiêrn titc trin khai thirc hin. 

b) Tmnh hInh tuán thü, c/ia hành Ludt vâ van bàn QPPL. 

TInh hInh tuân thü, chp hành các quy djnh pháp 1u.t 6 tht cà các ngãnh, 
1mb vrc quàn 1 Nhà mrac và a các dja pirnong v ccx bàn dà di vào n nip. Các 
vi phrn pháp 1ut trong hot dng quãn 1' Nhà ntrâc & các ngành, linh virc dà 
duoc xü 1 kjp thai theo dirng quy djnh cüa pháp lut. Qua hot dng tir kiêm tra 
và rà soát vAn bàn QPPL nlin thy các van bàn QPPL cüa HDND tinh, UBND 
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tinh du dam bâo tinh hçip pháp, hçip 1. Không phát hin van ban trái pháp 1ut, 
van ban có quy djnh trái, mâu thun, chng chéo cn phâi xü 1 theo quy djnh. 

c) Tinh hInh báo dam các diu kiên cho dii hành Luct và van ban QPPL 
UBND tinh vâ UBND cac huyn, thành ph& thj xã dä quan thin, chi dao 

b trI kinh phi trong ngun kinh phi hoat dng thuông xuyên cUa co quan, don vj, 
dja phuong và tao  diu kin v co s& vt chAt, trang thi& bj cho cong tác tuyên 
truyn, ph bin pháp 1ut, trin khai thi hành pháp 1ut. Các co quan, don vj, dja 
phuong trong tinh thy theo yêu cu nhim dt ra cting dà b tn v cci s& 4t chAt, 
diu kin cong tác cho can b, cong chcrc thrc hin nhim vv tuyên truyn, ph 
bin pháp 1ut, trin khai thi hânh pháp 1ut. 

4. Khó khãn, vtróng mAc 
a) Vê cong tác tuyên truyn, pIi biln giáo dycpháp luct 
- Diu kin kinh phi b trI cho hoat dng PBGDPL, hàa giâi a co sã cCia 

các cAp, các ngành con han  ch nên ãrih hu&ng chAt hrqng, hiu qua cUa cong tác 
tuyén truyn, ph bin pháp !ut. Sr phii hçip gi1ta các cAp, các ngành trong 
cong táC ph bin, giáo diic chua thirc sir chat  chë, dn dn hiu qua PBGDPL 
chixa cao, co So v.t chAt, phuang tin phic vii cho cong tác tuyên truyn cOn 
thiu, di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp 1ut cOn thiu kin thüc, k 
näng nghip vii v tuyên truyn, ph bin pháp 1ut nén chua phát huy h4t vai trO, 
tráCh nhim cüa mInh. 

O cAp x, vn cOn nhiu dja phuong chu'a b trI kinh phi riêng cho cong 
tác ph bin, giáo diic pháp 1ut ma chi trIch trong kinh phi chi thuOng xuyên 
hang näm cüa don vj d chi cho cong tác nay nên vic trin khai hoat dng cOn 
bj dng, lung tüng, hiu qua dem lai  chua cao. 

b) V cOng tác tri& khai thi hành Lut và van ban QPPL 
Vic quy djnh chi tit, hu'Ong dn thrc hin mt s Lust cOn chm tr, 

gay ra nhiu khó khãn trong qua trmnh áp dvng  và ánh huOng khong nhO dn tin 
d cüng nhu chAt krçmg giãi quyt cOng vic. Cong the xây dirng, ban hãnh van 
bàn QPPL ô cAp Trung uong vn cOn han ch& nhiu van bàn QPPL dã lac hu, 
không dáp lrng yêu cAu quân l Nhà nuOc nhung chm ducic sOa di, b sung 
nguçic lai  có nhiu van bàn QPPL lai  sra di, bô sung lien tiic. 

A h . 5. De xuat, kien ngh 
a) Di vái ChInhphz, b$ ngành Trung wong 
Dê nghj ChInh phü và các B, ngành Trung uang cAn quan tam hon nQa 

trong vic nâng cao chAt hrcing xay dirng ban hành chInh sách, van bàn quy 
pham pháp 1ut nhm dam bão tInh khâ thi, tInh n djnh, tInh kjp th&i, han  ch 
sir thiu thng nhAt, mâu thun chng chéo giUa các van bàn quy phm pháp 
lust. Cong tác ban hành van bàn quy djnh chi tit, hixOng dn thi hánh Lu@ cAn 
phái kjp thOi, dng b nhm tao  diu kin cho dja phuong trin khai thrc hin. 
Kjp th&i süa di các quy djnh chua hgp 1' trong Lut và các van bàn QPPL... 
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b) D61 vói HDND tinh 
- Dê nghj Hi dng nhân dan tinh tang cis&ng thirc hin chirc näng giám 

sat vic tuân thu Hin pháp, pháp lut & dja phi.ning và và vic to chCrc thrc hin 
Ngh quy& cüa HDND tinh, dc bit là các Nghj quy& lien quan dn các lTnh 
vrc kinh t, du tix cong... v các djnh mtrc chi và ch d, chInh sách. 

Trên day là Báo cáo kt qua vic thi hành Hin pháp, các van bàn quy 
phm pháp lut cüa các c quan Nhà ntrâc cp trên và Nghj quyêt cUa HIDND 
tinh nàm 2020, UBND tinh báo cáo HDND tinh theo quy djnh./.4,, 

Ncri n/i mn: 
- Thu&ng trirc Tinh üy; 
- Thtrang trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- Các Dai  biêu HDND tinh; 
- Các c quan chuyôn mon thuôc UBND tinh; 
- UBND các huyên, thàn,h phô, thj x; 
- Ltru: VT, NCQ(15b).  12 
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