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KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2019 

  

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND xã về 

thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019. UBND xã Triệu Thượng ban 

hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật (THPL) năm 2019  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời đôn 

đốc, tổ chức, cá nhân thực hiện, tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những 

vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn THPL tại 

địa bàn. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện,góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

Thực hiện dầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức 

theo dõi được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan. 

Việc theo dõi THPL được thực hiện thường xuyên, đảm bảo sự phối hợp 

chặt chẽ, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.  

Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia 

công tác theo dõi THPL. 

II. NỘI DUNG 
1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi: Tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa 

bàn. 

2. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 
Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

theo quy định. 

Tiếp nhận, thu thập thông tin từ báo cáo của các bộ phận liên quan về tình 

THPL, trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại 

tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
Tham mưu cho UBND thành lập tổ công tác kiểm tra thực hiện theo dõi 

THPL trong các lĩnh vực trọng tâm quy định tại kế hoạch này. 

Chủ trì, phối hợp với các bộ phân liên quan trong việc tuyên truyền, phổ 

biến, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL và 

nghiệp vụ theo dõi THPL; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, ban ngành 

liên quan thực hiện công tác theo dõi THPL. 



Tham mưu, đôn đốc các bộ phận liên quan trong việc thực hiện công tác 

theo dõi THPL và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi THPL 

trên địa bàn xã với UBND huyện theo quy định. 

2. Các bộ phận, ban ngành liên quan 
Xây dựng Kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện theo dõi pháp luật trong 

ngành, lĩnh vực, mình quản lý; 

Phối hợp với công chức Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch công tác 

theo dõi THPL. 

IV. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện công tác theo dõi THPL được trích từ nguồn ngân sách 

nhà nước theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, các bộ phận liên quan, cơ sở phản ánh về UBND xã kịp thời xem 

xét, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- UBND huyện (Phòng Tư pháp) (B/c); 
- TV Đảng ủy, TT HĐND (B/c); 
- CT, PCT UBND xã; 
- Ban Pháp chế HĐND xã; 
- BTTUB MT và các Đoàn thể; 
- Các bộ phận liên quan; 
- Trưởng thôn, KVDC; 
- Lưu: VT, TP. 
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