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Dc 1p - Tir do - Hnh phic 

S:  .ij8  /BC-UBND Quáng Trj,  ngàyJ1tháng44  nám 2022 

BAO CÁO 
V vic thi hành Hin pháp, các van bàn quy phm pháp 1ut cüa các co' 

quan Nhà ntrrc cp trên và Nghj quyt cüa HDND tinh Ham 2022 

Thirc hin Nghj quyt s 174/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa Hi dông 
nhân dan tinh v k hotch t chüc các k' h9p thu'ô'ng 1 Hi dng nhân dan tinh 
näm 2022; Cong van si 27 1/HDND-TTCTDB ngày 10/10/2022 cüa Hi dông 
nhân dan tinh v rà soát ni dung trInh kSr  h9p thu 13 HDND tinh, Uy ban nhân 
dan tinh báo cáo báo cáo kt qua vic thi hành Hin pháp, các van bàn quy phm 
pháp 1ut (QPPL) cüa các Ca quan Nhà nuâc cp trên và Nghj quyt cüa HDND 
tinh näm 2022, nhu sau: 

1. Vic thi hành Hin pháp và các van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
các co' quan Nhà nu*c cp trên 

a. Câ'p tinh 
Thirc hin chi dao  cüa ChInh phü, huàng dn cüa các B, ngành Trung 

1.rcYng và Chuang trInh cong tác tr9ng tam näm 2022, Hi dng nhân dan tinh dã 
ban hành các Ngh quyt, Uy ban nhân dan tinh dã ban hành các Quy& djnh, K 
hoach và các Van bàn d t chirc trin khai thi hành Lut và các van bàn quy 
phm pháp 1ut (QPPL) lien quan, kt qua cii th nhu sau: 

- UBND tinh dä ban hânh K hotch s 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 v 
ph bin, giáo diic pháp 1ut; hôa giái & cci s, xây dirng xã, phuing, thj trn dat 
chun tip c.n pháp lutt trên dja bàn tinh. Trong do, giao c11 th nhim vi,i cho 
tüng co' quan, dan vj chü trI trin khai, ph bin các van bàn pháp 1ut lien quan 
dn cài each hành chInh, cãi each tu pháp trong näm 2022; hoàn thin th ch, 
chInh sách v cong tác ph bin, giáo diic pháp 1utt, hOa giãi ca sâ, cp xà dat 
chun tip cn pháp lust;  tng kt 10 näm thxc hin Lu.t Pht bin, giáo diic 
pháp 1ut; ban hành K hoach thirc hin Chuang trInh Ph bin Giáo dic pháp 
1u.t giai doan  2022 - 2027. Huâng dn, t chüc các hoat dng huâng tirng 10 
nãm Ngày Pháp lut Vit Nam di ào chiu sâu, thi& thirc gn vOi thirc hin 
nhim v1i trQng tam cüa các SO', ban, ngành, dja phuang. D.y manh  ung ding 
cong ngh thông tin trong cOng tác PBGDPL phü hçip vâi yêu cu tInh hInh mói; 
Nang cao hiu qua cOng tác PBGDPL trong nhà truO'ng và các ca sO' giáo diic 
ngh nghip; di mâi nOi  dung, hlnh thuc giãng dy, h9c tp các môn: Giáo ditc 
kinh t và pháp lu.t, giáo dic cong dan, dao  düc trong các cap hçc theo huâng 
tiôn tin, hin dai,  phü hcip. Trin khai Co hiu qua thim vii xã dat  chun tip 
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cn pháp 1u.t theo quy djnh tai  Quyt djnh cüa ThU tuàng ChInh phU ban hành 
B tiêu chI quc gia nông thôn mâi các cp giai don 2021 - 2025. 

Trén Co sâ do các S&, ban, ngành dâ trInh UBND tinh ban hành 30 K 
hoach trin khai, t chüc thiic hin các Lu.t, Nghj djnh, Nghj quyt cUa 
ChInh phU. 

- UBND tinh cüng ban hành các K hoach và van bàn clii dao  các S, 
ngành, dja phuong chU dng xay d%rng K hoach trin khai thirc hin các Lut, 
Nghj djnh cUa ChInh phU, Thông tix cUa các B, ngành thuc trách nhim, phm 
vi quãn 1 cUa ngành, cci quan, dja phucmg mInh'. 

b. Cá'p huyn 
Thirc hin chi dao  cUa UBND tinh, UBND các huyn, thãnh ph& thj xâ dâ 

chU dng ban hành các K hoach tuyên truyn, ph bin và trin khai thi hành 
các Lu.t mâi dixçic ban hành dn can b, cong chi'rc, viên chUc, ngithi lao dng 
và nhân dan a dja phusang; dã ban liành các van bàn chi dao,  huOng dn UBNID 
các xâ, phuiing, thj trn tang cumg, dy mnh boat dng ph bin, giáo diic 
pháp 1ut dn vói nhân dan. 

• 2. Viçc to chuc trien khai thiuc hiçn Ngh quyet cua HDND tinh 
- UBND tinh dã trInh HDND tinh ban hành 21 Nghj quyêt (quy phm 

pháp 1ut). 
- Trên co si các Nghj quyt cUa HDND tinh, UBND tinh dà giao các S, 

ban, ngành lien quan tham muu xây dimg, trInh UBND tinh ban hành các Quyt 
djnh, K hoach d t chUc thirc hin các Nghj quyt. 

- UBND tinh ban hành 28 Quyt djnh QPPL d quy djnh nhitng vn d 
thuc thm quyn cUa UBND tinh theo Diu 28 Lut Ban hành van bàn quy 
phm pháp lut nàm 2015. 

3. Kt qua dit dtrqc trong vic trin khai thi hành các Lut, van ban 
QPPL dirói Luãt 

'Cong van s6 1 130/UBND-NC ngày 29/3/2022 v vic dánh giã cOng nhn xä, phtrrng thj trn 
dat chuân tiOp cn pháp Iut näm 2022; 

Kê hoach so 63/KH-UBND ngày 7/4/2022 triên khai thtrc hin quy chO cong tác dan 4n cUa h 
thông chInh trj tn tinh Quâng Tr; 

Kê ho?ch so 23/KH-UBND ngày 11/02/2022 trien khai thrc hin Quyêt dnh so 1942/QD-TTg 
ngày 18/11/2021 cüa TTCP phê duyt "Chucmg trinh nâng cao chat 1i.rcng báo v chàm soc si'rc khOe 
ngri có cong vài cách mang, ngri cao tuôi trO em, ngLri khuyêt tt và các dôi tixcYng can trg giOp xâ 
hi giai doan 2031-2030" trên dja bàn tinh Quàng Tn; 

Kê hoch sO 21/KH-UBND ngày 11/02/2022 triên khai thrc hin Chucing trInh hành dng quôc 
gia ye ngtri caotuôi giai doan 2022-203 0 trén dja bàn tinh Quãng Tn; 

Kê hoch so 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 h trçl pháp 12 do doanh nghip nhO và v&a trên dja 
bàn Quang Trj näm 2022; 

Kê hoch so 57/KH-UBND ngày 30/3/2022 ké hoach hành dng thrc hin Quyêt djnh sO 
150/QD-TTg ngay 280/1/2022 cUa Thu ti.rOng Chinh phu phê duyt chiên hrçic phát triOn nông nghip 
va nôn thôn ben vung giai doan 202 1-2030 tam nhun den 2050; 

KO hoch sO 5OIKH-UBND ngày 2 1/3/2022 kO hoch triên khai thtrc hin mt s giài pháp cap 
bach nhm tang cthng hiu qua cOng tác quãn 1' khu bào ton biên trOn dja bàn tinh Quáng Trj. 
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a. Tinh hInh ban hành van ban quy djnh chi tié't thi hành Luat  và các van 
ban QPPL dwái Luát 

Trên Co sâ chi dto cüa các Bô, ngành Trung uong và cüa UBND tinh, các 
Si, ngành, HDND, UBND các huyn, thành ph& thj xã cIa chü dng trin khai 
thirc hin các Lut va van bàn QPPL thuOc trách thim, phm vi quàn 1 cüa 
ngành, Co quan, dja phuong mInh. Cii th: Các S&, ban, ngành cIa ban hânh hoc 
tham mru UBND tinh ban hành các van bàn don d&, chi do trin khai thirc 
hin các Lu.t và van bàn QPPL trên phm vi toàn tinh. Xây dirng, tham mmi 
UBND tinh ban hânh theo thm quyn hoc trInh HDND tinh ban hành các van 
bàn QPPL, van bàn hành chinh quy djnh chi tit các diu, khoàn diiçic giao t?i 
Lut. Cong tác xây drng, ban hành van bàn quy pham pháp 1ut cüa tinh v co 
bàn cIa duçic trin khai dUng tin d, dam bão tInh hcip hin, hçp pháp và dáp 
Ung yeu cu quãn 1 nhà nuâc. Các van bàn trin khai thi hành van bàn QPPL 
cUa c.p trên ducc UBND tinh ban hành dam báo kjp thôi, phU hçip vi tInh hInh 
thirc t da phuang và duçic các cip, ngành nghiêm tUc trin khai thirc hin. 

b. Tmnh hInh tuán thñ, chá hành Luçt và van ban QPPL 
- TInh hInh tuân thU các quy djnh pháp 1ut a tt ca các ngânh, các linh 

virc quail 1 Nba nithc và a các dja phuong v co bàn da di vào n np. Các vi 
phm pháp 1ut trong hoat dng quàn 1 Nhà nuâc a các ngành, linh virc cIa 
duçic xi'r 1 kjp thôi theo dUng quy dnh cUa pháp 1u.t. Qua boat dng t1x kim tra 
và rà soát van bàn QPPL nhn thy các van bàn QPPL cUa HDND tinh, UBND 
tinh du dam bào tInh hçip pháp, hçip 1. Qua tir kim tra chua phát hin van bàn 
trái pháp 1ut, van bàn có quy dnh trái, mâu thun, chng chéo cn phãi xU 12 
theo quy djnh. 

- Cong tác theo dOi thi hành pháp lu.t trong näm 2022 cüng duçic CC co 
quan, don vj, dja phuong chU tr9ng. Dã thành ltp nhiu Doân kim tra theo döi 
thi hành pháp 1ut, xi'r 1 vi phm hành chInh duc thành 1p (S& Van hóa, Th 
thao và Du ljch, Sa Cong Thuong, S Khoa hçc và Cong ngh, S& Giao Thông 
4n tãi...). Qua cong tác kim tra cIa phát hin ra mt s sai phm và cIa xi'r 1 
hoc kin nghj xr 1 theo thm quyn. 

c. Tmnh hlnh báo dam các diu kiên cho thi hành Luát và van ban QPPL 
UBND tinh và UBND các huyn, thânh ph& thj xã cIa quan tam, chi dao 

b trI kinh phi trong ngun kinh phi boat dng thuang xuyôn cUa co quan, don 
v, dja phuong vâ tao  diu kin ye co s vt cht, trang thi& b cho cong tác 
tuyên truyn, ph bin pháp 1ut, trin khai thi hành pháp 1ut và theo dôi thi 
hành pháp 1ut. Nàm 2022, tInh hInii dich bênh Covid- 19 duc kim soát, bInh 
thuang boa nên cong táC tuyên truyn, ph bin Hin pháp, các van bàn quy 
pham pháp 1ut cUa co quan Nba mrâc c.p trên và Ngh quyêt cUa Hi dong 
nhân dan tinh bng hInh thUc trirc tip duçc trin khai thirc hin nghiêm tUc, 
thrn'mg xuyên. Hoat dng thng kt 10 näm thirc hin Lut Ph biên giáo diic 
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pháp 1ut và hu&ng irng 10 nàm Ngày Pháp 1ut Vit Nam din ra sôi ni. TInh 
dn ngày 14/11/2022, các S&, ban, ngành doàn th cp tinh dã th chrc 1.974 
cuc ph bin pháp 1ut vâi 83.998 1uçt nguèd tham gia; tai  cp huyn và cp xâ 
dâ t chirc 602 cuc ph bin pháp 1ut vâi 5 5.669 li.rçit nguii tham gia. 

Ben cnh do, các ca quan, dan vj, dja phixang trong tinh tüy theo yêu cu 
nhim vi dt ra cüng dã b trI v ca s& 4t cht, diu kin cong tác cho can b, 
cong chCrc th'çrc hin nhim vii tuyên truyn, ph bin pháp 1ut, trin khai thi 
hành pháp 1ut thông qua nhiu hinh thüc tuyên truyn khác nhii: Thông qua các 
trang thông tin din t1r, cng thông tin din tr, qua Facebook, qua Fanpage, 
zalo.... Tuyên truyn, ph bin v phông chng djch Covid- 19, däng tài các van 
bàn, chInh sách mói lien quan dn di sng kinh t - xâ hi cüa dja phucing, lien 
quan trirc tip dn quyn lçii, nghTa v cong dan bang các bài vit, các Chuyên 
trang, Chuyên miic, các pano, áp phIch, tranh c dng, xây dirng các video theo 
trng d tài, lTnh v?c  d dua Lust, Ngh djnh, Nghj quyt dn tn ngithi dan trén 
dja bàn mt cách có hiu qua that. 

Tinh dn ngày 14/11/2022, các ban, ngành doàn th cp tinh da t chirc 21 
cuc thi tim hiu pháp 1ut vii 34.355 luqt ngi.thi tham gia, thng s tài 1iu phát 
hành min phi 25.505 bàn; t.i c.p huyn và cp xä dã t chüc 14 cuc thi tim 
hiu pháp 1ut vi 6.019 1uçt ngithi tham gia, tng s tài 1iu phát hành min phi 
là 43.179 bàn. 

4. Khó khãn, vuirng mc 
a. V cong tác tuyên truye'n, phd biê'n giáo dyc pháp lut 
- Diu kin kinh phi b trI cho cong tác ph bin, giáo dc pháp lut, hôa 

giãi a ca sâ cüa các cp, các ngành chua nhiu nên phn nào ânh hu&ng dn 
chat luçing, hiu qua cUa cong tác tuyên truyn, ph bin pháp lut. Ca s& vt 
ch&, phuang tin phiic vi cho cong tác tuyên truyn cOn thiu, di ngü báo cáo 
viên, tuyên truyn viên pháp 1ut mt s nai con thiu kin thirc, k nàng nghip 
v11 v tuyên truyn, ph bin pháp lut nén chua phát huy ht vai trO, trách 
nhim cüa mInh. Các hInh thirc ph bin giáo dic pháp 1ut sü dicing i mt s ca 
quan, dan vj vn con vn chua thirc sir phong phü, h.p din. 

- Mt sé, Nghj quy&, Quyt djnh khi trin khai thc hin i dja phuong, ca 
s& cOn gp nhiu khó khàn do vuang mc trong Ca ch, chInh sách và diêu kin 
thirc t. 

2 Nghi Quyt s 16/20151NQ-HDND cüa Hi nhân dan dan tinh Quâng Trjngày 17/7/2015 quy 
dinh mt'rc chi dôi v&i cong tác phô biên giáo diic pháp 1ut, hOa giài a ca sa, chuân tiêp cn phap luât 
ccia ngithi dan t?i  ca sO trén cija bàn tinh Quâng Trj. UBND tinh dä ban hành Quyt djnh so i 8/QD-
UBND ngày 27/8/2015 quy djnh mirc chi doi vài cong tác PBGDPL, hOa giãi cc sà và chuân tiOpcn 
pháp 1ut cfia ngirOi dan tai ca sa trén dja bàn tinh Quàng Trj, mrc chi cho cong tác hOa giái là ho tra 

A.,. A . sinh ho?t cua to hoa glal: 100.000dl to/thang; Clii: 150.000d/vi/viçc hoa giai thanh, 100.000d/vi cho 
hOa giâi không thành. Tuy nhiên, mt sO cac da phi.rong chua can dOi duçc ngân sách chi cho hot 
dông hOa giâi a c sa. (Huyn DakrOng, Huyn Vinh Linh...). 
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b. V cong tác trkn khai thi hành Lu2t và van ban QPPL 
- Vic quy djnh chi tit, huâng dn thirc hin mt s Lust và các van bàn 

QPPL con châm tr, môt s nôi dung chtra rO rang gay ra nhiêu khó khän trong 
qua trInh áp dung và ânh hu&ng không nhO dn tin d cüng thu chat luçing giâi 
quyêt cong vic3. 

Các quy djth trong mt s van bàn quy phtm pháp 1ut cOn chng chéo, 
mâu thun, gay thiu cách hiu khac thau nên vic áp ding lung tüng, khó 
khän. Quy djnh pháp 1ut thuing xuyên thay di nên vic theo dOi thi hành pháp 
1ut có lüc chua kjp thM. Mt s dja phrnmg chira quan tam dung mirc, chua that 
su quy& liit trong cong tác chi dao,  diu hành, thiu kim tra, dOn dc vic thirc 
hin Nghj Quyt4. 

Cong tác Theo dOi thi hành pháp 1ut cO phtm vi rng, trong khi do thiu 
cong churc pháp ch chuyên trách, chua duçc ttp hu.n k nàng nghip vii v 
theo dOi thi hành pháp 1u.t, chua có cci ch phi hçip giüa các ngành nên hiu 
qua chua cao; mt s Sâ, ngành con chm trong vic tham muu ban hành các 
Quyt djnh QPPL. 

5. Kin ngh và giãi pháp 
a. Di vái ChInh phi, Bô, ngành Trung uring 
- D nghj ChInh phü và các B, ngành Trung uang cn quan tam hm nta 

trong vic nâng cao cht hicing xay drng ban hành chInh sách, van bàn quy 
phm pháp lut thm dam bão tInh khã thi, tInh n djnh, tIth kjp thai, hn ch 
sir thiu thng tht, mâu thun chng chéo giüa các van bàn quy pham pháp 
1ut. Cn dy mtnh hn nfia cong tác ban hàth van bàn quy djnh chi ti&, huàng 
dn thi hành Lut cn phài kjp thai, dng b nhm tao  diu kin cho dja phirng 
trin khai thirc hin. Kjp th?yi süa di các quy djnh chua hçip 1 trong Lut và các 
van bàn QPPL... 

- Chinh phU, B Tu pháp cn CO nhftng Chucrng trIth, D an trong giai 
doan tip theo d h trçY kinh phi tili Trung uing cho cOng tác ph bin, giáo diic 
pháp lut d hoat dng tuyên truyn, ph bin pháp lust i dja phuong ngày càng 
phát huy vai trO cüa mInh, dáp urng thu cu tim hiu và hiu bit pháp 1ut ngày 
càng cao cüa ngithi dan; t chuc các Hi nghj tp hun nghip vv cho can b 
phii trách cong tác theo dOi thi hành pháp 1ut i dja phuong dáp 1mg duçic tlnh 
hInh mói trong cOng cuc hi thp quc tê. 

b. DO'i vái HDND tinh 

Vic ban hành các Thông tis htnmg dn thirc hin Chumg trinh mic tiéu quc gia phát trin 
kinh té - xã hii vüng dong bào dan tc thiêu so và mien nUi cüa các cci quan nhâ nuâc cap trén con 
chm, chira rO rang). 

(Các dja phirng yinh Linh, Dakrong, Hiràng Hóa chtra bo tn phân kinh phI tir ngân sách huyn 
de thirc hin Nghj Quyét 10/201 81NQ-HDND ye chInh sách ho trq dt & và kinh phi cap giây chtng 
nhn quyén sir ding dat O, dat san xuât cho h dong bào dan tOe  thiêu so nghèo và ho nghèo a cac xã 
khu vuc III, thôn, bàn dc biêt khó khãn tinh Quãng Trj giai doan 20 19-2022). 
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Tang clx&ng thixc hiên chiirc näng giám sat vic tuân thu Hiên pháp, pháp 
1ut a dja phucrng va và vic t chüc thirc hin Nghj quyt cüa I-IDND tinh, dc 
bit là các Nghj quyt lien quan dn thirc hin các djnh miirc chi và ch dO,  chInh 
sách, lTnh virc du tu công, thu hut d.0 tu, kinh doanh thung mai,  Chi.nmg trInh 
miic tiêu quôc gia. 

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 quy& cUa HDND 
tinh näm 2022, Uy ban nhân dan tinh báo cáo HDND tinh theo quy djnh./. 

Noi nhOn: 
- Thtring trirc Tinli Uy; 
- Thtring trVc  HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInhTinh üy; 
- Dai biu I-IDND tinh; 
- STtrpháp; 
- Liru: VT, NC(20b).  yt/ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

 

Vô Van Hirng 
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