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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, chuyển mục
đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy;
việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
năm 2021; Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 30/7/3021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng,
chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa
cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của 23/28 cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các
điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật1 (Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/12/2020 đến ngày
31/8/2021). Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Những ưu điểm và kết quả đạt được
1.1. Công tác xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
năm 2021, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi là tình hình thi hành
pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng, về phòng cháy và chữa cháy, Công
an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 17/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
07/07 Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành 25 kế hoạch và 01 văn bản chỉ
đạo để tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và theo
dõi lĩnh vực trọng tâm nói riêng2.
1.2. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ
Còn 05 cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo tự kiểm tra, gồm: (1) Công an tỉnh; (2) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ( 3 )
Sở Tài nguyên và Môi trường; (4) Sở Khoa học và Công nghệ; (5) Sở Y tế.
2 Còn 02 Sở: Sở Lao động, thương binh và Xã hội; Sở Y tế không ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo để t ổ
chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp.
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- Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ
chế chính sách về thi hành pháp luật và các kế hoạch công tác theo dõi thi hành
pháp luật của Bộ Tư pháp, của tỉnh đến các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân
cấp huyện; chỉ đạo đăng tải trên Công báo điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử
tỉnh các văn bản nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và
giám sát việc thực hiện.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật
cho 60 đại biểu; ban hành Văn bản số 418/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày
08/5/2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan lập Danh mục các văn bản quy
phạm pháp luật (đang còn hiệu lực thi hành) liên quan đến cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng;
các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy do Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành; lập Danh mục 13 văn bản quy phạm
pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành trọng tâm liên ngành
năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn
phòng cháy và chữa cháy (gồm: 01 Nghị quyết; 10 Quyết định; 02 Chỉ thị); gửi
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo dõi trọng tâm liên ngành năm 2021
do trung ương và địa phương ban hành cho 38 cơ quan, đơn vị3.
1.3 Công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã
giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, và một số cơ quan, đơn vị,
tổ chức có liên quan kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử
dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy tại một số Sở, ngành,
doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên
Quang và một số xã trên địa bàn huyện, thành phố nêu trên. Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 thành lập Đoàn
kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm;
việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Sở Tư
pháp đã ban hành Văn bản số 968/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày
29/8/2021, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức về báo cáo tự kiểm tra tình
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; kết quả thực hiện công tác theo
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dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; 23/28 cơ quan, đơn vị đã gửi báo cáo
về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Ngoài ra, năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND
ngày 29/7/2021 về kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng
người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm;
tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại cán bộ, công
chức, viên chức; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
năm 2021, trong đó có nội dung kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất tại 03 huyện, 03 xã, thị trấn4, kiểm tra trực
tiếp tại 08 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 03 huyện, thành phố và 06 xã, phường và 02
đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị5.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Hàm Yên và
thành phố Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp
luật trong lĩnh vực trọng tâm. Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 108/QĐ-STP
ngày 20/4/2021 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối
với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Quyết định số 151/QDD-STP ngày
05/7/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 108/QĐ-STP ngày
20/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật
về đấu giá tài sản đối với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Quyết định số
242/QĐ-STP ngày 17/11/2021 về thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng,
chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch
vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm, lồng ghép kiểm tra công tác
đấu giá tài sản với kiểm tra công tác tư pháp tại UBND các huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi
phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác này.
1.4. Công tác khảo sát tình hình thi hành pháp luật
Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên
và môi trường, UBND huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên
Quang ban hành kế hoạch khảo sát, tổ chức khảo sát trực tiếp đối với doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan nhà
nước, cán bộ, công chức công tác tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
4 Huyện Sơn Dương và thị trấn Sơn Dương; huyện Chiêm Hóa và xã Yên Nguyên; huyện Na Hang và xã Thanh
Tương.
5 08 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ ); 03 đơn vị cấp huyện (UBND
các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, UBND thành phố Tuyên Quang) ; 02 đơn vị cấp tỉnh (Trường Đại học Tân
Trào; Trung tâm xúc tiến đầu tư); 03 huyện, thành phố (Thành phố Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâ m
Bình) và 06 đơn vị cấp xã thuộc UBND 03 huyện, thành phố được kiểm tra (phường Minh Xuân và phường Phan
Thiết thuộc thành phố Tuyên Quang; xã Trung Hà và xã Hà Lang thuộc huyện Chiêm Hóa; xã Xuân Lập và xã
Phúc Yên thuộc huyện Lâm Bình); 02 đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang; Trung tâm thực nghiệm
thực hành
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tỉnh về tình hình thi hành pháp luật theo các lĩnh vực trọng tâm với tổng số 593
phiếu khảo sát6.
Sở Tư pháp khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất
đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối với 300
cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân7; khảo sát tình hình thi hành
pháp luật về đấu giá tài sản đối với 55 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân8.
. Qua khảo sát đã thu thập thông tin về thực tiễn thi hành pháp luật về quản
lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; làm rõ
những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy; nguyên nhân của
những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập để đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể
chế.
1.5. Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật:
Nhìn chung các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện chế độ báo cáo thống
kê theo quy định.
1.6. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật
1.6.1. Tổ chức bộ máy, biên chế
Sở Tư pháp giao cho Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp
luật; phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật
với 05 biên chế (trong đó có 01 biên chế kiêm nhiệm công tác này). 17 cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh (trừ Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp) bố trí
17 công chức pháp chế làm đầu mối thực hiện công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật. 07/07 UBND cấp huyện và 138 xã, phường, thị trấn đã bố trí
145 công chức kiêm nhiệm làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
1.6.2. Cơ sở vật chất, kinh phí
UBND tỉnh đã cấp 59.100.000 đồng cho Sở Tư pháp để thực hiện công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật (giảm 2.900.000 đồng so với kinh phí cấp
đầu năm do thực hiện điều chỉnh giảm dự toán). Kinh phí thực hiện công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được bố trí
Sở Tư pháp thực hiện 01 cuộc với 300 phiếu kh ảo sát; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 01 cuộc khảo
sát; Sở Tài nguyên và môi trường 01 cuộc với 40 phiếu; UBND huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố
Tuyên Quang thực hiện 252 phiếu khảo sát.
7 Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 12/11/2021 phê duyệt phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về
quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo số 315/BC STP ngày 03/12/2021 tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụn g đất đ a i , rừn g ;
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
8 Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 27/7/2021 về khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.
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trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân cấp
huyện đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và
kinh phí phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Có 02 Sở không ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 20219. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này, nên việc triển khai còn hình thức, chưa
hiệu quả hoặc hiệu quả, kết quả chưa thực chất, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình
hình hiện nay. Việc tổ chức thi hành pháp luật có nơi, có lúc chưa đồng bộ; công
tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật mới ban hành và pháp
luật để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương có nơi còn hình
thức, nội dung còn dàn trải, đối tượng được tuyên truyền còn ít; việc thể chế hóa
các chủ trương của Đảng, phân cấp của chính quyền Trung ương cho chính
quyền địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; hoạt động
kiểm tra tình hình thi hành pháp luật hiệu quả chưa cao, chưa phát hiện hoặc
phát hiện nhưng chưa kịp thời đề xuất với cơ quan, người có thẩm quyền xử lý
theo quy định; việc kiến nghị hoàn thiện pháp luật thông qua hoạt động theo dõi
thi hành pháp luật còn ít, có khi chưa đúng, chưa trúng, chưa phản ánh toàn diện
các bất cập của văn bản pháp luật để cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung,
thay thế, b ãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đáp ứng yêu cầu trong hoạt động quản
lý, điều hành theo pháp luật.
- Một số cơ quan, địa phương việc kiện toàn nhân sự, bố trí công chức làm
công tác theo dõi thi hành pháp luật còn chậm; có 09 công chức pháp chế cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa có trình độ chuyên môn Luật; một số
công chức tham mưu thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự
hiểu rõ mục đích, yêu cầu, trách nhiệm triển khai thực hiện đối với công tác này
nên việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật còn lúng túng, hiệu quả
chưa cao; việc bố trí kinh phí dành cho công tác theo dõi thi hành pháp luật còn
hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Một số hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số cơ quan
chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch, do tình hình dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp.
II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC
TRỌNG TÂM
1. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao rừng, chuyển mục
đích sử dụng rừng
9

Gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế.

5

1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền
Năm 2021, HĐND, UBND tỉnh không được phân cấp/giao ban hành văn
bản quy định chi tiết trong lĩnh vực giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 601/SNNVP ngày 12/4/2021 về triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2021; chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ lĩnh vực trọng tâm của ngành ban
hành Kế hoạch số 250/KH-CCKL ngày 25/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm về
việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.
1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- 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:
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bố trí 01 cán bộ chuyên trách
thực hiện công tác pháp chế. Ngoài ra tại 05/06 Chi cục trực thuộc Sở đều có
phòng thanh tra, pháp chế và bố trí công chức thực hiện công tác thanh tra, pháp
chế (riêng Chi cục Phát triển nông thôn không có phòng Thanh tra - Pháp chế) .
Bộ máy tham mưu về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tại cấp huyện
có Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện; tại cấp xã có công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi
trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây
dựng và môi trường (đối với xã) thuộc UBND cấp xã.
Kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp
luật được đảm bảo đầy đủ theo quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ được giao.Tại cấp tỉnh, sử dụng các cơ sở vật chất đã trang bị cho lực
lượng Kiểm lâm; năm 2021, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được cấp
kinh phí 30.000.000 đồng để thực hiện việc phổ biến giáo dục pháp luật tại
Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021.
- 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: Đội ngũ công chức thực
hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật của luôn được quan tâm, tạo điều kiện
thuận lợi trong việc cập nhật kiến thức pháp luật; được tham gia các lớp tập
huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan, ban, ngành tổ chức.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phổ biến, tập huấn được 969
cuộc với 72.864 lượt người tham gia, cấp phát 5.385 tờ rơi và 818 quyển tài liệu
cho các tổ chức, ca nhân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm:
Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
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của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị
định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.
1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật về giao rừng, chuyển m ục đích sử dụng
rừng
a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm
quyền
- Từ 01/12/2020 đến hết ngày 30/11/2021, Sở Nông nghiệp và phát triển
nông thôn đã tiến hành 22 cuộc thanh tra về các lĩnh vực quản lý. Trong đó số
cuộc thanh tra đã hoàn thành 19 cuộc; số cuộc thanh tra đang tiến hành 03 cuộc;
điều chỉnh giảm 03 cuộc do diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid 19. Qua
công tác thanh tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót
của các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; kiến nghị, yêu cầu các tổ chức,
cá nhân có liên quan đến những sai phạm kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ
trách nhiệm và xử lý theo quy định, thu nộp ngân sách nhà nước 239.302.680
đồng. Tiến hành 565 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Trong quá trình kiểm tra đã
phát hiện 216 vụ vi phạm và ban hành 216 Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với tổng số tiền phạt là 1.662.480.000 đồng. Kết quả thu nộp ngân sách
nhà nước 1.435.381.878 đồng (trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính là
1.038.455.939 đồng, tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu là 396.925.939
đồng).
Từ 01/12/2020 đến 30/11/2021, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã
tiếp nhận 33 đơn, trong đó: 31 đơn đủ điều kiện xử lý (05 đơn tố cáo, 01 đơn
khiếu nại và 25 đơn phản ánh, kiến nghị); 02 đơn không đủ điều kiện xử lý (02
đơn tố cáo). Kết quả: Đã giải quyết xong 26 đơn thuộc thẩm quyền (01 đơn
khiếu nại; 03 đơn tố cáo; 22 đơn kiến nghị, phản ánh); chuyển 05 đơn không
thuộc thẩm quyền đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết (02 đơn
tố cáo; 03 đơn kiến nghị, phản ánh).
b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
Tình hình vi phạm pháp luật hình sự: Từ 01/12/2020 đến 30/11/2021, Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát hiện 216 vụ vi phạm pháp luật. Kết
quả: Đã xử lý hành chính 189 vụ10; 27 vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện nên Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chuyển cho các cơ quan điều tra huyện
khởi tố hình sự 27 vụ án11. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có để xảy ra 01 vụ
vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Hùng Mỹ, huyện
Trong đó: Thanh tra Sở xử lý 07 vụ việc; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xử lý 05 vụ việc; Chi cục Quản
lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xử lý 02 vụ việc; Chi cục Kiểm Lâm xử lý 175 vụ việc.
11
Trong đó: Na Hang 10 vụ việc; Chiêm Hóa 02 vụ việc; Hàm Yên 05 vụ việc; Yên Sơn: 09 vụ việc; Sơn Dương
01 vụ việc.
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Chiêm Hoá, diện tích thiệt hại là 0,0753 ha; cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử
lý hành chính, phạt tiền 7.500.000 đồng.
Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật
trong lĩnh vực giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn
phòng cháy, chữa cháy rừng không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật ở mức
độ lớn, phức tạp. Các quy định pháp luật về lĩnh vực giao rừng, chuyển đổi mục
đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng đã đảm
bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định chi tiết của lĩnh vực đất đai, đầu
tư ..., đảm bảo phù hợp với thực tế không gây ảnh hưởng đến xấu đến phát triển
kinh tế, xã hội của địa phương.
2. Tình hình thi hành pháp luật trong về cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất và thu hồi đất
2.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền
Năm 2021, HĐND, UBND tỉnh không được phân cấp/giao ban hành văn
bản quy định chi tiết trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi
đất; qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tuyên
Quang còn hiệu lực đã xác định có 08 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,
UBND tỉnh đã ban hành có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất và thu hồi đất (gồm: 01 nghị quyết12, 07 quyết định 13).
2.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
Các công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường đều được đào
tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực chuyên ngành, phù hợp với vị trí công tác,
12 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang.
13
(1) Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 Về việc ban hành quy định thời gian thực hiện các thủ
tục và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND
ngày 06/11/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của
UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về thời gian th ực hiện và cơ chế phối hợp, cung cấp thông
tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ ấ t
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (3) Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 Ban hành Quy định h ạ n
mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có
mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (4) Quyết địn h
số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 Ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa
đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà g i ấ y
tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới
hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; (5) Quyết định số 05/2015/QĐ -UBN D
ngày 16/4/2015 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà n ước
thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang; (6) Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 Ban hành Quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhâ n dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích
quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
(7) Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 Ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đ ăng ký
đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu n h à
ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
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đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi cần thiết cho công tác thi hành pháp luật
về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và thu hồi đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn về công tác
quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; hội nghị tập huấn nghiệp vụ để
triển khai thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu
chính công ích cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, công chức phòng tài
nguyên môi trường cấp huyên, cán bộ địa chính và cán bộ tư pháp cấp xã; in
45.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn cụ thể các bước tiến hành thực hiện nộp
hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài
chính; xây dựng clip hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 và hướng dẫn thanh toán trưc tuyến nghĩa vụ tài chính về
đất đai gửi đến các điểm bưu điện văn hóa xã và công khai trên trang thông tin
điện tử của Sở.
2.3. Tình hình tuân thủ pháp luật
a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm
quyền
Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã cấp được 5.477 giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (tổ chức cấp được 37 giấy; hộ gia đình, cá nhân cấp 5.440 giấy chứng
nhận); trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh ký 37 giấy, Ủy ban nhân dân huyện ký
1.801 giấy, Sở Tài nguyên và Môi trường ký 3.639 giấy. Văn phòng Đăng ký
đất đai và các Chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 31.317 hồ sơ. Các hồ sơ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đăng ký cấp giấy lần đầu, cấp đổi, cấp lại
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về đất đai) trong năm
2021 đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã tiến hành thu hồi 50 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (được cấp từ năm 2012 đến 2018) do có những vi phạm
pháp luật như: cấp không đúng quy trình, không đúng nguồn gốc sử dụng đất,
không đúng hiện trạng sử dụng đất… Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn
thiện kết luận thanh tra, đề xuất với cơ quan, người có thẩm quyền chỉ đạo tiếp
tục rà soát toàn bộ hồ sơ cấp giấy để phát hiện những hồ sơ có sai phạm; xử lý
đối với những cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ để xảy ra sai phạm
theo quy định.
- Việc phản ánh của công dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đã được tiếp thu, nghiên cứu và chỉ đạo giải quyết theo quy định.
UBND tỉnh đã hoàn thành tổng hợp bổ sung danh mục dự án thực hiện thu
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc
dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 3 Điều
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62 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để trình Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua tại kỳ họp tháng 12/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành số 64/QĐUBND, số 65/QĐ-UBND, số 66/QĐ-UBND, số 67/QĐ-UBND, số 69/QĐUBND, số 70/QĐ-UBND, số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 và Quyết định số
427/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 phê duyệt và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm
2021 các huyện, thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 07 quyết
định giải quyết khiếu nại lần 2, trong đó khiếu nại đúng: 0 trường hợp; khiếu nại
sai 06 trường hợp; khiếu nại đúng một phần là 01 trường hợp.
- Sở Tài nguyên và môi trường xác định giá đất cụ thể 70 dự án, công trình
để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành kế hoạch thu hồi đất 06 công trình; thông báo thu hồi đất 06 công
trình; uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất 55 công
trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Đồng thời, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi diện tích đất không còn
nhu cầu sử dụng của 08 tổ chức với tổng diện tích là 20,93 ha; phối hợp với Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết các
vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi
đất thực hiện các công trình, dự án và các nội dung vướng mắc khác trong công
tác thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
Qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và thu hồi đất và thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra cho thấy các tổ
chức, cá nhân đã chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và thu hồi đất. Tuy nhiên, vẫn còn có tổ chức, cá nhân không
tuân thủ do nhận thức pháp luật còn hạn chế hoặc do cố tình vi phạm để trục lợi
như:
- Vi phạm lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích…mặc dù
cơ quan nhà nước đã nhắc nhở, yêu cầu trả lại đất cho nhà nước, trả lại hiện
trạng ban đầu nhưng vẫn không chấp hành, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải
xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
- Còn có trường hợp kê khai nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất không trung thực, gây khó khăn cho cán bộ thẩm
định cấp giấy chứng nhận phải đi kiểm tra, xác minh nhiều lần dẫn đến việc cấp
giấy chậm trễ.
- Một số trường hợp nhà nước thu hồi là đất nông nghiệp nhưng lại yêu cầu
bồi thường là đất ở, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai…
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
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1. Tồn tại, hạn chế
- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình
thông qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả
giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng (của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)
cho thấy mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng số hồ sơ đề nghị cấp
giấy chứng nhận và hợp đồng, giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất còn chậm, nhiều hồ sơ tạm dừng/hủy. Trong khi đó theo quy định
của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính, thì cơ quan giải quyết thủ tục
hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính khi đã đầy
đủ thành phần hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan,
người tiếp nhận phải hướng dẫn và chỉ được hướng dẫn và yêu cầu cá nhân bổ
sung duy nhất 1 lần)/ và cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết trong thời hạn
quy định. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải
quyết bị tạm dừng, hủy còn nhiều là chưa phù hợp.
- Nhận thức về vai trò, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ
chức, cá nhân còn hạn chế, vẫn còn có tổ chức, cá nhân không tuân thủ do nhận
thức pháp luật còn hạn chế hoặc do cố tình vi phạm.
2. Nguyên nhân
- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các
điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy chưa thường xuyên, liên tục, một
số địa phương công tác tuyên truyền chưa được chú trọng; ý thức trách nhiệm
của một số đơn vị sản xuất kinh doanh, một bộ phận nhân dân chưa cao.
- Công tác quản lý nhà nước về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng,
các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy chưa được quan tâm đầu tư
tương xứng với yêu cầu phát triển chung của tỉnh.
- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giao rừng, chuyển
mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy chưa
được tiến hành thường xuyên, việc xử lý cá hành vi gây ô nhiễm môi trường
chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, thiếu tính giáo dục, ngăn chặn; việc phối hợp
giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt.
- Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là thủ tục liên thông giữa
Văn phòng đăng ký đất đai với một số cơ quan khác như: Cơ quan thuế, chính
quyền địa phương, nhưng việc thực hiện còn nhiều bất cập, sự phối hợp giữa các
cơ quan này có nơi, có trường hợp chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ thời gian thực
hiện tại từng cơ quan, chưa hoàn toàn được công khai hóa hồ sơ trên môi trường
mạng; còn có công chức, viên chức tinh thần, thái độ giải quyết thủ tục hành
chính chưa đáp ứng yêu cầu.
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong
hoạt động xây dựng pháp luật, kịp thời tham mưu ban hành hoặc ban hành theo
thẩm quyền văn bản quy định chi tiết, nâng cao chất lượng và hiệu quả ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc của chính quyền địa phương trong thi hành pháp luật; thường xuyên
phối hợp với Bộ Tư pháp tập hợp các nội dung luật, nghị quyết của Quốc hội,
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ
tịch nước giao cho địa phương quy định chi tiết; thực hiện thông báo bằng văn
bản cho địa phương các nội dung quy định chi tiết nghị định của Chính phủ,
thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo quy định.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật về tổ chức thi
hành pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này. Nghiên cứu, phối
hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư quy định mức chi đảm bảo cho
công tác dõi tình hình thi hành pháp luật.
3. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo,
tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; bố trí công chức pháp chế
(đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) có trình độ chuyên môn luật;
bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp- hộ tịch cấp
xã (đối với UBND cấp huyện) có trình độ chuyên môn Luật làm công tác theo
dõi thi hành pháp luật; quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện công tác này bảo
đảm thực chất, có hiệu quả.
4. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo Văn
phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh tại cấp huyện trong việc tiếp nhận hồ sơ,
giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo
đảm đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng,
chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa
cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Website STP;
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược
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