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   N O   V  
 

CỘN  HOÀ XÃ HỘ  CHỦ N HĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       ố:      /K -SNgV          n    n  n          t  n     n m      

  

 

KẾ HO CH 

Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2020 

 

  hực hiện Kế hoạch số 01/KH-    , ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh  ạng  ơn, 

căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 

giao,  ở  goại vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 

2020 như sau: 

I. M C ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa kế hoạch của      tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 

2020 trên địa bàn tỉnh  ạng  ơn và chương trình công tác của  ở  goại vụ, bằng 

các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ công tác  ư pháp, công tác pháp chế năm 2020 tại cơ quan, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của sở; 

 ăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế 

tại cơ quan thuộc cơ quan chuyên môn của      tỉnh. Củng cố, bố trí cán bộ làm 

công tác pháp chế đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực cán bộ làm 

công tác pháp chế. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện công tác pháp chế, công tác tư pháp phải được 

thực hiện thống nhất, đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm và chương trình 

cải cách tư pháp, chú trọng triển khai đạt hiệu quả trên cơ sở các nhiệm vụ công 

tác tư pháp năm 2020 theo kế hoạch của      tỉnh và nhiệm vụ chính trị của  ở 

 goại vụ. 

Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các phòng chuyên môn 

trong cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế. 

  . NỘ  DUN  VÀ T ẾN ĐỘ THỰC H ỆN NH ỆM V  CÔN  TÁC 

PHÁP CHẾ NĂM 2019   

1. Côn  t c v n bản p  p qu :  hực hiện nghiêm túc luật  an hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của  Đ   và     , thực hiện việc rà soát, đăng ký 

bổ sung chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của  Đ  , 

     tỉnh năm 2020 liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở.  ổ 

chức nghiên cứu tham gia, có ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp quy của  rung ương, của tỉnh, của các sở, ban ngành hoặc theo đề nghị của 

các cơ quan có liên quan có thẩm quyền. 

2. Côn  t c xâ  dựn  v n bản qu  p  m p  p luật:  ham mưu sửa đổi, bổ 

sung quy chế quản lý Việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người 
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lao động trên địa bàn tỉnh  ạng  ơn ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND, ngày 05/3/3018 sau khi có kết luận chính thức của Cục Văn 

bản QPP  –  ộ  ư pháp hoặc  uật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt  am 

chính thức có hiệu lực thi hành; 

3. Công tác kiểm tra  xử lý  r  so t   ệ t ốn   óa v n bản qu  p  m p  p 

luật:  hực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp 

luật do      tỉnh ban hành để thi hành các bộ luật,  uật, các điều ước quốc tế 

mà Việt  am ký kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của các bộ, ngành  rung ương, 

định kỳ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do  Đ  ,      tỉnh 

ban hành đã hết hiệu lực theo quy định, chủ trì giúp thủ trưởng cơ quan phối hợp 

với  ở  ư pháp kiểm tra hoặc tự kiểm tra và xử lý; phối hợp với các phòng chuyên 

môn thuộc sở đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, 

chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp; 

4. Côn  t c t eo dõi tìn   ìn  t i   n  p  p luật:  ổ chức thực hiện tốt kế 

hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, trong đó tập trung 

vào các lĩnh vực trọng tâm trong  ghị quyết của Chính phủ, lĩnh vực quản lý, theo 

kế hoạch của      tỉnh về thi hành pháp luật của cơ quan năm 2020; kịp thời tổ 

chức triển khai, thực hiện, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi 

thi hành pháp luật của ngành; 

5. Côn  t c p ổ biến  i o dục p  p luật:  iếp tục thực hiện Chỉ thị số 31-

C /  , ngày 20/11/2014 của  an thường vụ  ỉnh ủy về tăng cường công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán 

bộ, Đảng viên và nhân dân đến năm 2020, chủ trì phối hợp với các phòng chuyên 

môn và  rung tâm thông tin & dịch vụ đối ngoại của sở, giúp thủ trưởng cơ quan 

triển khai thực hiện tốt kế hoạch của      tỉnh  về triển khai "Ngày pháp luật", 

kịp thời phổ biến các  ộ luật,  uật, pháp lệnh mới đã được Quốc hội thông qua. 

 iếp tục đổi mới, nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung, 

phương thức phổ biến giáo dục pháp luật với các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, duy trì công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật hàng tháng; 

6. Côn  t c  ỗ trợ p  p lý c o doan  n  iệp:   ổ chức thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch số 31/KH-     ngày 28/3/2016 của      tỉnh về  ỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh  ạng  ơn;  iếp  tục  phổ  

biến,  quán  triệt  và  tổ  chức  thực  hiện  ghị  định  số 66/2008/ Đ-CP ngày 

28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản có 

liên quan, các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

7. Về côn  t c t am mưu về c c vấn đề p  p lý v  t am  ia tố tụn : Tham 

gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vẫn đề trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực quản lý, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều 

hành quan trọng của cơ quan; 

8. Côn  t c T an  tra  kiểm tra  đôn đốc t ực  iện côn  t c p  p c ế: 

 hanh tra chủ trì phối hợp với Văn phòng sở,  ham mưu cho  iám đốc thực hiện 

tốt công tác  hanh tra, kiểm tra công tác ngoại vụ và biên giới lãnh thổ trên địa 

bàn tỉnh  ạng  ơn, phối hợp hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra chỉ đạo của 

 iám đôc  ở theo thẩm quyền. 
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   . QUẢN LÝ CÔN  TÁC PHÁP CHẾ   

1.  ăng cường chỉ đạo thực hiện công tác pháp chế, công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ cán bộ làm công tác pháp chế của sở để đáp ứng được 

yếu cầu nhiệm vụ được giao. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác pháp 

chế theo quy định hiện hành; 

2.  âng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng, đào tạo cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 

động, sáng tạo.  iếp tục đẩy mạnh việc " ọc tập v  l m t eo tư tưởn đ o đức  

p on  c c  Hồ C í Min ", thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ 

công chức, viên chức trong ngành; 

3.  iếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến  ghị định số 55/2011/ Đ-CP, 

 hông tư số 01/2015/  -  P, về xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPP ; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình pháp luật và kiểm tra 

việc thực hiện phpa luật của cơ quan và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời các đơn thư khiêu nại, 

tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 384/QĐ-  gV, ngày 11/11/2019 của  iám đốc  ở  goại 

vụ; 

V . TỔ CHỨC THỰC H ỆN 

1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, các 

phòng chuyên môn thuộc sở có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ 

các nội dung của kế hoạch này; 

2.  iao  hanh tra  ở chủ trì, giúp  iám đốc triển khai, theo dõi, đôn đốc 

các phòng chuyên môn thuộc sở và  rung tâm  hông tin &  ịch vụ đối ngoại phối 

hợp triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện theo quy 

định; 

3. Văn phòng đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo 

quy định hiện hành; 

 rong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch, nếu pháp sinh, vướng mắc, 

các phòng chuyên môn phản ánh về  hanh tra  ở để tổng hợp, báo cáo  iám đốc 

để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
-  ở  ư pháp; 

-  ãnh đạo sở; 

- Văn phòng, các phòng CM thuộc sở; 

-     & VĐ ; 

- Thanh tra Sở; 

-  ưu V  

 KT.   ÁM ĐỐC 

PHÓ   ÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Lê Hữu 
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