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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07/01/2018 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể 

như sau:   

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Quán triệt, triển khai đồng bộ và toàn diện các nội dung quy định tại Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Kế hoạch số 67/KH-

UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh trong công tác theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về theo dõi thi 

hành pháp luật (THPL) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.  

- Kiện toàn tổ chức, bố trí công chức, đảm bảo kinh phí và các điều kiện 

khác để thực hiện tốt công tác theo dõi THPL tại Sở;  

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc chấp 

hành pháp luật, nhất là những quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực 

hiện công vụ.   

2. Yêu cầu: 

- Cụ thể hoá những nội dung trong Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

07/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng năm 2019. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, trọng tâm là theo 

dõi THPL trên các mặt công tác như: tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (VBQPPL), công bố TTHC, giám sát việc tiếp nhận và hoàn trả hồ 

sơ thủ tục hành chính (TTHC). 

II. Nội dung kế hoạch 

1. Công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

a. Nội dung công việc: 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2019. 

b. Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019 

c. Trách nhiệm thực hiện: Công chức phụ trách Pháp chế.  
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2. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 

a. Nội dung công việc: 

Thu thập các thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông 

tin và truyền thông được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, thông qua phản ánh 

kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, từ văn bản, báo cáo của các cơ quan... 

b. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.  

c. Trách nhiệm thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp với các Phòng và 

đơn vị thuộc Sở. 

3. Công tác tham mưu ban hành VBQPPL và triển khai thực hiện: 

a. Nội dung công việc: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các VBQPPL thuộc các lĩnh vực 

quản lý nhà nước do Sở quản lý.  

- Kịp thời xây dựng văn bản triển khai thực hiện các văn bản QPPL, văn bản 

chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Sóc Trăng về thi hành 

pháp luật. 

- Phổ biến các VBQPPL đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bằng các hình thức như: mở hội nghị tập 

huấn, thanh tra, kiểm tra, niêm yết công khai tại trụ sở và đưa văn bản lên Trang 

thông tin điện tử của Sở.  

- Thống kê, hệ thống VBQPPL các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức 

năng, nhiệm vụ của Sở. 

b. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm, trọng tâm là trước và sau 

kỳ họp HĐND và UBND tỉnh. 

c. Trách nhiệm thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp với các Phòng và 

đơn vị trực thuộc Sở làm tham mưu cho Ban Giám đốc Sở. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

này.  

2. Các Phòng và đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, 

đồng thời phối hợp tốt với Văn phòng thực hiện hoàn thành các công việc theo kế 

hoạch. 

3. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc các Phòng, đơn vị thuộc Sở 

kịp thời phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở nắm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, đơn vị thuôc̣ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Minh Chiến 
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