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  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁVÀTHÔNG TIN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

             Số: 65  /KH-VHTT              Nha Trang, ngày   15   tháng  01  năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin 
 

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND-TP ngày 10/01/2020 của UBND 

thành phố về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật  nhằm xem xét, đánh giá thực trạng 

thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực theo nội dung Kế hoạch này, kiến nghị các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Kịp thời 

phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đè xuất 

giải pháp, kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật 

về theo dõi thi hành pháp luật. 

- Triển khai và bám sát các nội dung Kế hoạch này để bảo đảm công tác theo 

dõi thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.  

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với Phòng Tư pháp; UBND các 

xã, phường. Gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp 

luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn 

bản pháp luật, tập trung một số văn bản có hiệu lực trong cuối năm 2019 và 

năm 2020  

Các bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật đến 

các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quản lý. 

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Tổ tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ quan. 
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- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị 

1. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Từng bộ phận phụ trách chuyên môn xây dựng, triển khai các Kế hoạch 

kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông. 

- Nội dung và hình thức theo dõi: Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 

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

hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và hướng 

dẫn từ Điều 1 đến Điều 9 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 ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020. 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

 - Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong năm 2020 có đúng theo quy định 

của pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020 đến 20/9/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Từ ngày 20/9/2020 đến ngày 30/9/2020, thành lập Tổ tự kiểm tra, theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

và tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản hành chính tham mưu cho UBND thành phố 

ban hành; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

và hồ sơ vi phạm hành chính trong năm 2020 của từng bộ phận lấy kết quả báo cáo 

UBND thành phố.  

- Các Phó Trưởng phòng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công phụ trách, 

chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các văn bản ký ban hành hoặc văn bản tham 

mưu trình UBND thành phố ký. 

- Các bộ phận tham mưu, tổ hành chính-tổng hợp chịu trách nhiệm tự kiểm 

tra, rà soát, các văn bản mình tham mưu trước khi trình lãnh đạo ký ban hành. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO   

- Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Phòng Tư pháp 

thành phố. 

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi cho Phòng 

Tư pháp trước ngày 01/10/2020 (đ/c Long). 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, 

kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan được bảo 

đảm do ngân sách thành phố chi trả trong dự toán hàng năm của đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG  
- Phòng Tư pháp TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm, Nhã.                                                                             
                                                                                             

 

                                                                                           Đinh Văn Cường 
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