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KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 3098/KH-UBND, ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực ngành Xây dựng cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 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; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 về theo dõi thi hành 

pháp luật; đồng thời để đánh giá thực trạng thi hành pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó phát hiện xử lý kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực tiễn và đề xuất, kiến nghị các 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật  và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.  

2.Yêu cầu 

Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thường 

xuyên, liên tục, toàn diện và kịp thời. Gắn việc thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và các 

cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. Xác định rõ nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật của Sở. 

          II. Nội dung thực hiện 

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị  trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 
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2. Lĩnh vực theo dõi 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung  

sau: Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án; pháp luật về cấp giấy phép xây 

dựng; pháp luật quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; pháp luật về quản lý chất 

lượng, an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; quản lý nhà 

ở và công sở; quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung theo dõi trên cơ sở đánh giá các nội dung sau: 

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật theo các tiêu chí, đánh giá như: tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, 

đồng bộ; tính khả thi của văn bản. 

- Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp 

luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí như: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp 

và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ 

chức, bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác thi hành pháp 

luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành 

pháp luật. 

- Về tình hình tuân thủ pháp luật: Tiến hành xem xét, đánh giá tính kịp 

thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong 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 và công dân. 

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

3.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

Tiếp nhận, thu thập thông tin theo thẩm quyền về tình hình thi hành pháp 

luật từ các báo cáo, phương tiện đại chúng và thông tin do các cá nhân, tổ chức 

cung cấp; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, 

thanh tra. Tiến hành xử lý thông tin theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Bộ phận thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

 Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của Sở thông qua các kế hoạch, chương trình công tác năm của Sở, qua đó kịp thời 

phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật. 
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Bộ phận chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Bộ phận phối hợp: Văn phòng Sở làm đầu mối tổng hợp báo cáo cơ quan 

chức năng theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng 

Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật của ngành. Báo cáo tổng hợp định kỳ gửi về Sở Tư pháp 

hoặc đột xuất theo quy định.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc  

Phối hợp với Văn phòng trả lời những khó khăn vướng mắc cho người 

dân và doanh nghiệp. 

Chủ động trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực 

chuyên môn phụ trách, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị khó khăn của người 

dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh 

vực ngành thông qua các Hội nghị, giao ban định kỳ, chương trình công tác Sở để 

lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Trên đây là kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của 

Sở Xây dựng. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung kế 

hoạch này tổ chức triển khai đảm bảo theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tư Pháp;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sùng Thị Sua 
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