
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Jp - Tir do - Hanh phüc 

Sô:AA  t  /BC-UBND Quáng Trj, ngày  &9  tháng  6  nám 2022 

BAO CÁO 
A * 9 A Ye vice thi hanh Hien phap, cac van ban quy phm phap 1uiit 

cüa các co quan Nhà nirórc cp trên và Nghj quyt ella HDNI) tinh 
6thangdaunam2022 

Th?c hin K hoach s 132/KH-HDND ngày 01/6/2022 cüa HDND tinh 
v t chüc k' h9p thr 9, HDND tinh Khóa VIII, Uy ban nhân dan tinh Quâng 
Trj báo cáo kt qua vic thi hánh Hin pháp, các van bàn quy phm pháp 1ut 
dlla các co quan Nhà nuóc cp trén và Nghj quyt cüa HDND tinh 6 tháng du 
näm 2022 nhix sau: 

1. Yic thi hành Hin pháp và các van bàn QPPL cüa các co quan 
Nhà niroc cp trên 

a) C4i tinh 
Thirc hin s1r chi dao  cüa Chinh phll, hixâng dn cüa các Bt, ngành Trung 

ucing và Chuang trInh cong tác tr9ng tam näm 2022, Hi dng nhân dan tinh dâ 
ban hành các Nghj quyt, liJy ban nhân dan tinh dã ban hành các Quyt djnh, K 
hotch, Cong van d t chirc trin khai thi hành các Lut và van bàn quy phm 
pháp 1ut (QPPL), kt qua cii th nhu sau: 

- UBND tinh dä ban hành K hoach s 1 1/KH-UBND ngày 24/01/2022 v 
ph bin, giáo diic pháp 1ut (PBGDPL); hôa giài & Ca s&, xây dtmg xa, phu&ng, 
thj trn dat  chun tip cn pháp 1ut trên dja bàn tinh. Trong do, giao ci th 
nhim vii cho ti'rng ca quan, dan vj chü trI trin khai, ph bin các van bàn pháp 
1ut lien quan dn cãi each hành chInh, cãi cách tu pháp trong nàm 2022. Hoàn 
thin th ch, chInh sách v cong tác PBGDPL, boa giái a co s&, cp xâ dat 
chun tiêp cn pháp 1ut. Tng kt 10 näm thirc hin Lu.t PBGDPL; ban hành 
K hoach  thrc hin Chuong trInh PBGDPL giai dotn 2022 - 2027. Hu&ng dan, 
t chüc các hoat dng hu&ng lrng 10 näm Ngày Pháp 1u.t Vit Nam di vào chiu 
sâu, thit thrc gn v&i thirc hin nhim vii tr9ng tam cüa các S&, ban, ngành, dja 
phuang. Dy manh  &ng ding cong ngh thông tin trong cong tác PBGDPL phll 
hçip vOi yêu cu tInh hInh m&i; Nâng cao hiu qua cong tác PBGDPL trong nhà 
tru&ng và các co sâ giáo dic ngh nghip; dôi mâi ni dung, hInh thüc giàng 
day, hçc ttp các môn: Giáo diic kinh th và pháp 1ut, giáo d%lc cOng dan, Dao 
d&c trong các cp h9c theo huâng theo hu&ng tiên tin, hin di, phll hçp.Trin 
khai có hiu qua nhim vii xã dat  chun tip cn pháp Iut theo quy djnh t?i 
Quyt djnh ella Thu tithng ChInh phll ban hánh B tiêu chI qu& gia nOng thôn 
mói các d.p giai doan 2021-2025. Các S&, ban, ngành dâ trInh UBND tinh ban 
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hành 17 K hoch trin khai, t chrc th%rc hin các Lutt, Nghj djnh, Nghj quyêt 
cüa ChInh phU. 

- UBND tinh cüng ban hành các K hoach và van bàn chi do các Si, 
ngành, dja phi.wng chü dng xây drng K hotch trin khai thirc hin các Lut, 
Nghj djnh cüa ChInh phü, Thông tix cüa các B, ngành thuc trách nhim, phm 
vi quãn 1 cüa ngành, co quan, dja phucing mInh, cii th nhu: 

+ Cong van s 1130/UBND-NC ngày 29/3/2022 v vic dánh giá cong 
nhn xã, phumg thj trtn dit chun tip cn pháp 1ut näm 2022; 

+ K hoach s 63/KH-UBND ngày 7/4/2022 trin khai th?c hin quy ché 
cOng tác dan vn cüa h thng chInh trj trj tinh Quâng Trj; 

+ K hoach  s 23/KH-UBND ngày 11/02/2022 trin khai thirc hin Quy& 
djnh s 1942/QD-Yfg ngày 18/11/2021 cüa TTCP phê duyt "Chucmg trInh 
nâng cao chit luçing bào v chäm soc sirc khOe nguäi có cOng vài cách mng, 
ngi.thi cao tui tré em, nguäi khuyt tt và các di tuqng cn tr? gi1p xä hi giai 
doin 203 1-2030" trên dja bàn tinh Quãng Trj; 

+ K hoch s 21IKH-UBND ngày 11/02/2022 trin khai thirc hin 
Chuing trInh hành dng quc gia v ngithi cao tui giai doan  2022-203 0 trên 
dja bàn tinh Quáng Trj; 

+ K hotch séd2/KH-UBND ngày 24/01/2022 h trçY pháp 1 do doanh 
nghip nhO và vra trên dja bàn Quàng Trj nam 2022; 

+ K hoch s 57/KH-UBND ngày 3 0/3/2022 k hotch hành dng thrc 
hin Quy& djnh si 150/QD-TTg ngày 280/1/2022 cüa Thu tuâng ChInh phü phê 
duyt chin 1uçc phát trin nông nghip và nông thôn bn vitng giai doan  2021-
2030 thm nhIn dn 2050; 

+ K hoach  s 50/KH-UBND ngày 21/3/2022 k hoach  trin khai thirc 
hin mt s giãi pháp cp bach nh6 tang ctthng hiu qua cong tác quân 1)2 khu 
bão tn bin trén da bàn tinh Quâng Trj. 

b) C4p huyn 
Thirc hin chi dio cüa UBND tinh, UBND các huyn, thành ph, thj xã dà 

ban hành các K ho?ch trin khai thi hành và tuyên truyn, ph bin, các Lut 
mâi dxçc ban hành dn can b, cOng cht'rc, viên chüc, nguài lao dng và nhân 
dan a dja phucxng. UBND các huyên, thj xa, thành ph dã ban hành các van ban 
chi dao,  hithng dn UBND các xã, phumg, thj trn tang ci.rang, dy m.nh hoat 
dng ph bin, giáo dc pháp 1ut dn vói nhân dan. 

2. Vic to chñ'c trin khai thc hin Ngh quyt cüa HDND tinh 
- UBND tinh dà trInh I-IDND tinh ban hành 6 Nghj quyt (QPPL). 
- Trén co sâ các Nghj quyt cña HDND tinh, UBND tinh dà giao các Sâ, 

ban, ngành lien quan tharn mixu xay dmg, trInh UBND tinh ban hành các Quy& 
djnh, K hoch d t chüc thrc hin các Nghj quyt; dâ ban hành thiu van bàn 
chi do, don dc các co quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBNID các huyn, 
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thj xâ, thành ph can ci.Tr chüc näng, nhim vi cüa mInh, t chüc thirc hin tot 
các Nghj quyt cüa I-]DND tinh. 

- UBND tinh ban hành 17 Quyt djnh QPPL d quy djnh nhüng van dé 
thuc th.m quyn cüa UBND tinh theo diu 28 Lut ban hành van bàn QPPL 
näm 2015. 

3. Kt qua cIt dirçrc trong vic trin khai thi hành các Lut, van ban 
QPPL du'&i Lut 

a) Tmnh hlnh ban hành van ban quy djnh chi tié't thi hành Lut và các van 
ban QPPL dithi Luçt 

Trên Co si chi do cüa các Bt, ngành Trung ucing và cüa UBND tinh, các 
Sâ, ngành, HDND, UBND các huyn, thành ph& thj xä dã chü dng trin khai 
th%rc hin các Lut và van bàn QPPL thuc trách nhim, phm vi quàn 1 cüa 
ngành, co quan, dja phuang mInh. Cii th: Các S&, ban, ngành dâ ban hành hoc 
tham mini UBND tinh ban hành các van bàn dOn dc, chi do trin khai thirc 
hin các Lut và van bàn QPPL trén phm vi toàn tinh. Xây dimg, tham mini 
UBND tinh ban hành theo th.m quyn hoc trInh HDND tinh ban hành các van 
bàn QPPL, van bàn hành chInh quy djnh chi tit các diu, khoán dt.rçc giao ti 
Lu.t. Cong tác xay drng, ban hành van bàn quy phm pháp 1ut cüa tinh ye co 
bàn dã duçic trin khai dung tin do, dam bão tInh hçp hin, hçip pháp và dáp 
üng yêu cu quàn 1 nhà nithc. Các van bàn trin khai thi hành van bàn QPPL 
cüa cp trên duçic UBND tinh ban hành dam bào kjp thi, phü hçip vâi tInh hInh 
thirc t i dja phumg va duçic các cp, ngành nghiêm tüc trin khai thirc hin. 

b,) Tlnh hlnh tuán thü, châ'p hành Lut và van bàn QPPL 
- TInh hInh tuân thu các quy dnh pháp 1ut tt cã các ngành, các linh 

virc quãn 1 Nba ntrâc và & các dja phuong v co bàn dã di vào n nêp. Các 
viphm pháp 1ut trong hoat dng quán 1 Nba m.râc các ngành, linh virc dã 
dixc x1r 1 kjp thai theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. Qua hoat  dng tr kim tra 
và rà soát van bàn QPPL nhn th.y.các van bàn QPPL cüa HDND tinh, UBND 
tinh du dam bào tInh hp pháp, hqp 1. Qua rà soát không phát hin van bàn 
trái pháp 1ut, van bàn có quy djnh trái, mâu thun, chng chéo cn phâi xi:r 1 
theo quy djnh. 

c) TInh hlnh báo dam các diu kién cho thi hành Luát và van bàn QPPL 
UBND tinh và UBND các huyn, thành ph& thj xä dä quan tam, chi dao 

b trI kinh phi trong ngun kinh phi hoat dng thu?mg xuyén cüa co quan, don 
vj, dja phixong và t?o  diu kin v co sâ vt chit, trang thit bj cho cong tác 
tuyén truyn, ph bin pháp 1ut, trin khai thi hành pháp Iut. 6 tháng dâu näm 
2022 tInh hInh djch bnh Covid-19 dn dtrgc kim soát, bInh thithng hóa, vI vy 
cong tác tuyên truyên, ph bin Hin pháp, các van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
co quan Nhà nuâc cp trén và Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh bang hInh 
thüc tr%rc tip dizçc trin khai thirc hin nghiém tüc, thu&ng xuyén. TInh dn 
ngày 3 1/5/2022, các Sâ, ban, ngành doàn th cp tinh dâ t chuc 18.040 cuc 
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ph bin pháp 1ut vói 77.7390 luçit ng1xtYi tham gia; tti cp huyn và cap xà dã 
t chüc 331 cuc ph bin pháp 1ut vói 3 0.978 luçt nguYi tham gia. 

Ben cnh do, các Co quan, don vj, dja phirong trong tinh tñy theo yêu c.0 
nhim vi dt ra cüng dà b tn v co si vt chit, diu kin Cong tác cho can b, 
cong chüc thi;rc hin nhim vi;i tuyên truyn, ph bin pháp lut, trin khai thi 
hành pháp 1ut thông qua nhiu hinh thirc tuyên truyn khác nhu: thông qua các 
trang thông tin din tir, cng thông tindin tü, qua Facebook qua Fanpage, 
zalo.... Tuyên tnuyn, ph bin v phOng chng djch Covid- 19, däng tãi các van 
bàn, chInh sách mth lien quan dn di sng kinh t - xã hi cüa dja phizcing, lien 
quan tri;rc tip dn quyn igi, nghTa vii cong dan bang các bài vit, các Chuyên 
trang, Chuyên mi;ic, các pano, áp phIch, tranh ci dng d dua Lut, Nghj djnh, 
Nghj quyt dn t.n ngi.thi dan trên dja bàn mt cách có hiu qua nhtTInh dn 
ngày 31/5/2022, các ban, ngành doàn th c.p tinh dã t chi'rc 11 cuc thi tim 
hiu pháp lut vâi 33.962 h.rçit ngui tham gia, tng s tài 1iu phát hành min 
phi 16.981 bàn; ti cp huyn và cp xä dã t chirc 8 cuc thi tim hiu pháp 1u.t 
vi 5.446 luçit nguñ tham gia, tng s tài lieu phát hânh min phi là 2 1.393 bàn. 

4. Khó khãn, vu'&ng mc 
a) V cong tác tuyên truyn, pM biê'n giáo dyc pháp lut 
- Diu kin kinh phi b trI cho cong tác ph bin, giáo di;ic pháp 1utt, hOa 

giài i co s cUa các cp, các ngành chi.ra thi;rc si;r thOa dáng nên phn nào ãnh 
hu&ng dn chit luçing, hiu qua cüa cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut.' 
Si;r phi hçip gitta các cp, các ngành trong cong tác ph bin, giáo di;ic chua 
thi;rc si;r chtt chë, din dn hiu qua PBGDPL chua cao, cor si 4t chit, phuong 
tin phi;ic vi cho cOng tác tuyên tmyn cOn thiu, di ngü báo cáo viên, tuyên 
truyn viên pháp lut mt s non con thiu kin thirc, k näng nghip vi;i v 
tuyên truyn, ph bin pháp 1ut nén chua phát huy ht vai trO, trách nhim cOa 
mInh. 

- Mt s Nghj quyt, Quyt djnh khi tnin khai thi;rc hin a dja phuong, co 
s& cOn gp nhiu khó khän do vuàng mc trong co ch, chinh sách và diu kin 
thc t.2  

- Nhiu xa phtrO'ng, thj trn chua b tn kinh phi rieng cho cong tác ph 
bin, giáo di;ic pháp 1ut ma chi trIch trong kinh phi chi thumg xuyên hang näm 

'Huyn Dakrong trong nãm 2021 và 2022 chua b tn kinh phi cho cong tác PBGDPL cüa cp 
huyn. 

2Nghj Quyét 16/2015/NQ-HDND cOa Hi nhân dan dan tinh Quãng Trj ngày 17/7/2015 quy 
dinh mi'rc chi dôi vói cOng tác phô biên giáo diic pháp 1ut, hOa giái O cci s&, chuân tiep can pháp 1ut 
cUa ngtIYi dan tai co si trn dja bàn tinh Quàng Trj. UBND tinh dã ban hãnh Quyêt djnh 18/QD-
UBND ngày 27/8/2015 quy dinh mi'rc chi dôi vri cong tác PBGDPL, hOa giãi co si và chuân tiép cn 
pháp 1ut cüa nguài dan t?i Ca sâ trên dia bàn tinh Quãng Trj, mrc chi cho cong tác hOa giâi là hO frci 
sinh hoat cüa to hOa giài: 100.000d/ tô/tháng; Chi: 150.000d/vii/vic hOa giài thành, 100.000d/v cho 
hOa giãi khOng thành. Tuy nhién, môt sO các dja phirang chira can dOi dtrçxc ngân sách chi cho ho?t 
dng hOa giãi a co sO. (Huyn Dakrông, Huyn Vinh Linh...). 
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cüa dcin vi d chi cho cong tác nay nên vic trin khai hoat dng con bj dng, 
lung tüng, hiu qua dem 1ti chira cao. 

b) V cong tác trkn khai thi hành Luçt và van ban QPPL 
- Vic quy djnh chi tit, hiiâng dn thiic hin mt s Lust cOn chm tr, 

gay ra nhiêu khó khan trong qua trmnh áp dung và ânh hu&ng không nhO dn tin 
d cüng niur cht hrcing giãi quyt cong vic.3  

Cong tác xây drng, ban hành van bàn QPPL a c.p Trung i.rong vn cOn 
hn chê, nhiêu van bàn QPPL dà lac  hu, không dáp irng yêu cu quãn 1 Nhà 
nuâc nhrng ch.m dt.rçic sira di, b sung nguçic 1i có nhiu van bàn QPPL li 
süa di, b sung lien tiic, dn dn vic van bàn cüa dja phucing chira süa d& kjp, 
gay khó khän khi thirc hin.4  

TInh trng thiu dng b, chng chéo, quy djnh chi.xa rô cüa mt s van 
bàn quy phim pháp 1ut gay ra nhiu each hiu gay lung tüng trong áp diing. 
TInh khà thi cüa mt s van bàn quy phm pháp 1ut chira cao do chira dira trên 
các co sâ thirc tin cüa timg dja phuong nên có m)t s quy djnh, mt s 11th virc 
chua áp ding d trin khai th11c hin5. 

Mt s6 Si, ngành chtra chü dng ra soát các Nghj djnh, Thông tu quy 
djnh chi tit các nhim vii thuc ngành, ITnh vrc mInh phii trách d chua kjp th&i 
phát hin nhftng ni dung trái, mâu thun, chng chéo vâi quy djnh mâi.6  

Nhn thirc v pháp lutt cüa mt s nguai dan, doanh nghip chua cao nen 
có nhtrng yêu c.0 chua dung; có mt s vii vic giãi quyt thiu ln, trong qua 
trInh giâi quy& d thrc hin dung quy djnh nhung ngixai dan vn không chip 
nhn kt qua dn dn khiu n.i thiu l&n, nhiu cc quan, gay khó khän trong 
qua trInh tip cOng dan và giài quy& khiu ni. 

5. Kin ngh Va giãi pháp 
a) DO'i vái ChInh phü, B, ngành Trung ucfng 
- D nghj ChInh phü và các B, ngành Trung ucmg cn quan tam hm nüa 

trong vic nâng cao chtt luçng xay drng ban hành chInh sách, van bàn quy 
phm pháp lu.t thm dam bào tInh khá thi, tInh n djnh, tInh kjp thai, hn ch 
s1r thiu thng nht, mâu thun chng chéo giUa các van bàn quy phm pháp 

3Các b nganh chi.ra ban hành van ban hirâng dn v vj frI viêc lam vài cong chirc nghip vi 
chuyên nganh &rcic giao quãn l tir trung lxclng den dja phuang, djnh mire biên chê trong ca quan to 
chirc thuic nganh lTnh vtjc dixçxc giao quán 1 nén dja phuang gp khó khän trong vic xác djnh vj trI 
vic lam, biên ch trong các cci quan to chirc hành chInh thuOc phim vi quán l', tir do khó khän cho 
cong tác kiin toàn, sap xêp to chirc b may. 

4ChInh phü và cac B ngành trung i.rung dã ban hânh nhiêu vAn bAn QPPL mii quy djnh ye to 
chIrc b may, biên chê, tuyên di,ing, quAn 1' va sir dung can b& cong chire, viên chirc dan den mt so 
quy djnh hin nay cüa UBND tinh nhLr: Quyét dinh so 19/2012/QD-UBND; Quyêt djnh so 
11/2020/QD-UBND; Quyet dinh sO 470/QD-UBND; Quyêt djnh so 81 8/QD-UBND; các quyêt djnh 
quy dinh ye diêu kiin, tiêu chuân chirc danh cap trtthng, cAp phó cac ca quan &m vi thuc và tnrc 
thuc cAc Sir, ban, ngành... khong can phU hqp, chong chéo, vuirng mAc trong qua trInh thirc hién. 

5Báo cáo cüa UBND ThAnh phO DOng H, Sir Lao dng, Thmrng binh va XA hi. 
6Báo cáo cOa Sir Nôi vi 
7Báo cáo cüa Sir Lao c1ng, Thi.rcrng binh và XA hi 
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luât. C.n dy manh hn nüa cong tác ban hành van bàn quy djnh chi tit, huóng 
dn thi hành Lut cn phái kjp thai, &ng b nhm tio diu kin cho dja phizcing 
trin khai thrc hin. Kjp thii si'ra di các quy djnh chua hçp 1 trong Lut và các 
vn bàn QPPL... 

- ChInh phü, B Tii pháp cn có nhng Chising trInh, D an trong giai 
don tip theo d h trq kinh phi tü Trung iicing cho cong tác ph bin, giáo diic 
pháp lut d hot dng tuyen truyn, ph bin pháp 1u.t a dja phucing ngày càng 
phát huy vai trô cüa mInh, dáp ing nhu cu tim hiu và hiu bit pháp lut ngày 
càng cao cüa ngi.rai dan; t cht'xc các Hi nghj tp hun nghip vii cho can b 
ph%i trách cong tác theo dôi thi hành pháp lut a dja phiscrng dáp 1rng duçic tInh 
hInh m&i trong cong cuc hi nhp quc t. 

b) Dó'i vó'i HDND tinh 

- D nghj Hi dng nhân dan tinh tang cu&ng thrc hin chüc näng giám 
sat vic tuân thu Hin pháp, pháp lut 0 dja phuxmg và vic t6 chuc thirc hin 
Nghj quyt cüa HDND tinh, d.c bit là các Nghj quyt lien quan dn thirc hin 
các djnh mirc chi và ch d, chInh sách, linh virc du tii công, thu hut dâu ti.r, 
kinh doanh thixoig mi. 

Trên day là Báo cáo kt qua vic thi hành Hin pháp, các van bàn quy 
phm pháp lu.t cüa các co quan Nhà nuac cp trên và Nghj quyt cüa HDND 
tinh näm 2022, UBND tinh báo cáo HDND tinh theo quy djnh./.,' 

Noi nhdn: 
- Thtrmg trirc Tinh üy; 
- Thing trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- Các Dai biéu HDND tinh; 
- Các ca quan chuyên mon thuc UBND t1nh 
- UBND các huyn, thành phO, th xã; 
- Lw.i: VT, NC (2Ob).p 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Vô Van Hirng 
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