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 KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi thi hành pháp luật; Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/2/2020 

của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp 

luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật; tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những vướng mắc, bất cập 

trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ, kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức 

năng có các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu 

quả theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước bằng pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được 

quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; xác 

định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cho các phòng chuyên môn 

thuộc Sở trong cơ quan, thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; quy định cơ chế 

phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn trong cơ quan, trong việc giúp 

Ban Giám đốc, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành 

pháp luật trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành ở địa phương. 

Xác định nội dung công việc cụ thể, gắn công tác theo dõi thi hành pháp 

luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong cơ 

quan, theo quy định của pháp luật. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn trong quá trình theo dõi thi hành 

pháp luật; đảm bảo 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 
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động sự tham gia của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan vào công tác 

theo dõi thi hành pháp luật.  

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chức năng, 

nhiệm vụ, tình hình thực tế của Sở  

Sở Ngoại vụ tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 

17/02/2016 và Quyết định sửa đổi bổ sung thay thế Quyết định 11/2016/QĐ- 

UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 

theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức các 

buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 

nước về biên giới lãnh thổ quốc gia, về hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ và quản lý các 

văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo đúng 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, để công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện toàn diện trên tất 

cả các lĩnh vực thuộc ngành, lĩnh vực do Sở Ngoại vụ quản lý.  

2. Nội dung theo dõi 

- Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tính kịp thời, đầy đủ 

của việc ban hành văn bản; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của 

văn bản. 

- Ban Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo để bảo đảm các điều kiện theo dõi 

thi hành pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập 

huấn, phổ biến giáo dục pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, đáp ứng về 

nguồn nhân lực cho theo dõi thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở 

vật chất bảo đảm cho theo dõi thi hành pháp luật. 

- Tình hình tuân thủ pháp luật: Tính kịp thời đầy đủ trong theo dõi thi hành 

pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền, tính chính xác, thống 

nhất trong việc hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong thực tế áp dụng pháp luật 

của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền, mức độ tuân thủ pháp luật của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Lĩnh vực thực hiện theo dõi trọng tâm  

3.1 Việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh; 

3.2. Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh ra nước ngoài về việc riêng; 
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3.3 Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh ra nước ngoài về việc công; 

3.4 Thủ tục cho phép được sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC 

(ABTC) thuộc UBND tỉnh quản lý; 

3.5 Việc đón tiếp và làm việc với người nước ngoài của các cơ quan trên 

địa bàn tỉnh; 

3.6. Việc thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới dất liền Việt Nam – 

Trung Quốc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trên cơ sở kế hoạch này, Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn 

thuộc Sở và Trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các 

hoạt động cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách, chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây 

dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả và đầy đủ các nội 

dung của kế hoạch này. 

2. Giao Thanh tra Sở giúp Ban Giám đốc hướng dẫn, đôn đốc các phòng 

chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ và định kỳ báo cáo kết quả theo quy 

định.  

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, cân đối và bố trí kinh phí về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 theo quy định. 

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

vướng mắc, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm, phản ánh về Thanh tra 

Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở  kịp thời xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng, các phòng CM ; 
- Thanh tra Sở;                                   
- TTTT&DVĐN.                                                                                                    
- Lưu: VT.                                                                       

             GIÁM ĐỐC 

              

 

 

 

 

  

              Trịnh Tuyết Mai 
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