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KẾ HOẠCH 

Thưc̣ hiêṇ công tác pháp chế năm 2019  

 

Căn cứ  Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng Thưc̣ hiêṇ công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019,  

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thưc̣ hiêṇ 

công tác pháp chế năm 2019, với nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

Nâng cao chất lươṇg , hiêụ lưc̣ , hiêụ quả hoaṭ đôṇg của công tác pháp chế , 

đồng thời nâng cao tinh thần , trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện 

nhiêṃ vu ̣taị cơ quan theo quy điṇh taị Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ; xác định rõ nội dung công việc , phạm vi hoạt động của 

tổ chức pháp chế trong thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣chính tri ̣ của cơ quan. 

II. Nội dung kế hoạch: 

- Tiếp tuc̣ nâng cao chất lư ợng hoạt đôṇg của tổ chức pháp chế . Cử cán bô ̣

làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các văn 

bản pháp luật liên quan do cơ quan cấp trên , Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan 

tổ chức. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn lập đề nghị xây dựng văn bản 

quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực 

thông tin và truyền thông ; phối hơp̣ với các phòng chuyên môn trong viêc̣ xây 

dưṇg các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công soạn thảo theo quy 

điṇh. 

- Phòng pháp chế phối hợp với các phòng liên quan xây dựng văn bản đóng 

góp ý kiến do các cơ quan khác gửi tới và theo sự phân công của Lãnh đạo. 

- Thưc̣ hiêṇ viêc̣ rà so át, hê ̣thống hóa các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ theo 

chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao để kip̣ thời đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ cho phù hơp̣ với tình hình thưc̣ tế taị điạ phương  và lĩnh vực quản 

lý theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

- Thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm tra và xử lý các văn bản thuôc̣ liñh vưc̣ quản lý. Trong 

trường hơp̣ phát hiêṇ văn bản có dấu hiêụ vi phaṃ thì phối hơp̣ Sở Tư pháp đề xuất 

xử lý theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

- Thưc̣ hiêṇ công tác phổ biến , giáo dục pháp luật: tham mưu thưc̣ hiêṇ ngày 

pháp luật  và tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng có 

liên quan thuôc̣ liñh vưc̣ quản lý. 



 

2 

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luâṭ trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông theo kế hoac̣h của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng về theo dõi thi hành pháp luâṭ 

năm 2018. 

- Thưc̣ hiêṇ công tác theo dõi thi hành pháp luâṭ về xử lý vi phaṃ hành 

chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về theo dõi thi hành pháp luâṭ trên 

điạ bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. 

- Triển khai thưc̣ hiêṇ công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà 

nước trong phaṃ vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

- Thưc̣ hiêṇ hỗ trơ ̣pháp lý cho doanh nghiêp̣ theo Quyết điṇh số 402/QĐ-

UBND ngày 14/02/2015 của Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng , giai đoaṇ 2015 

– 2020 và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 

2019. 

- Triển khai công tác kiểm soát thủ tuc̣ hành chính taị cơ quan theo quy điṇh 

của pháp luật. 

- Tham gia ý kiến về măṭ pháp lý đối với các vấn đề thuôc̣ ngành , lĩnh vực 

quản lý; tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về các vấn đề pháp lý khi tham g ia tố 

tụng để bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp (khi có vấn đề phát sinh ) theo quy điṇh 

của pháp luật. 

III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Phòng Pháp chế chủ trì phối hợp với các Phòng và đơn vị thuộc Sở triển 

khai thực hiện kế hoạch này. Thủ trưởng các Phòng và đơn vị thuộc Sở phân công 

công chức phụ trách từng công việc cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao.  

2. Đơn vị được giao chủ trì phải chủ động phối hợp thực hiện công việc 

được phân công. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ 

trì thực hiện các nội dung công việc có liên quan. 

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

thời phản ánh về Phòng Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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