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KẾ HOẠCH 
Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật năm 2018 với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 
23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào thực tế 
quản lý nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực được giao của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Sau đây gọi tắt là Sở);  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác theo 
dõi thi thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá đầy đủ thực trạng thi hành pháp luật 
lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; kịp thời kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Thường xuyên nắm bắt tình hình thi hành các văn bản pháp luật của trung 
ương, của tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức, cá nhân cớ liên quan. Kiểm tra, rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp 
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định của luật, văn bản hướng dẫn 
không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của cá nhân và tổ chức kinh tế. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức; đảm bảo về tiến độ, thời 
gian, chất lượng, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên 
quan đến công tác quản lý nhà nước được giao tại các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ có liên quan của Sở; có biện pháp chấn chỉnh sai sót, vi phạm trong 
thực thi chức trách nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước được 
giao. 

Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn được 
giao liên quan đến việc triển khai thực hiện một số luật chuyên ngành;  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhập các văn bản pháp luật quy định về 
đầu tư, các văn bán pháp luật về điều kiện kinh doanh, về quy hoạch và kế 
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hoạch, đấu thầu,... và các văn bản khác thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Trên 
cơ sở đó niêm yết, công bố công khai tại cơ quan, đăng tải lên Website của Sở. 

2. Nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan 
trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, điều kiện kinh doanh, các 
quy định về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đấu thầu,... và các 
văn bản khác thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Kịp thời phát hiện những bất 
cập, khó khăn và những điểm không phù hợp, không thống nhất, không đồng bộ 
của các văn bản pháp luật; phân tích, làm rõ nguyên nhân khó khăn trong thi 
hành pháp luật; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

3. Cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác thi hành 
pháp luật do Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức để nắm bắt kịp thời 
các quy định mới và kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng 

Chuẩn bị tốt điều kiện cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện 
công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao của Sở. Làm tốt công tác 
phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ để thu thập thông tin, sử lý số 
liệu, tổng hợp xây dựng các báo cáo theo nhiệm vụ được giao hằng tháng, hằng 
quý và hằng năm.  

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định liên quan đến Luật cán bộ, công 
chức; Luật viên chức và các quy định pháp luật có liên quan trong tham mưu về 
công tác tổ chức cán bộ của Sở. Tham mưu, đề xuất công tác bồi dưỡng, đào tạo 
cho công tác thi hành pháp luật phù hợp, đúng người, đúng việc để nâng cao 
hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  

2. Thanh tra Sở 

Làm đầu mối thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cử 
công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác thi hành pháp luật do 
Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức. Phối hợp với các phòng, Trung 
tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở thực hiện công tác tổng hợp, rà soát, cập nhập các 
văn bản pháp luật quy định về đầu tư, các văn bán pháp luật về điều kiện kinh 
doanh, về quy hoạch và kế hoạch, đấu thầu,... và các văn bản khác thuộc lĩnh 
vực Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, rà soát, công bố công khai. Thực hiện 
tuyên truyền cho tổ chức và cá nhân về các quy định của luật, hệ thống văn bản 
dưới luật cho tổ chức và cá nhân trong quá trình thanh tra, kiểm tra.  

 Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của các luật liên quan đến 
công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành; triển khai thực hiện các luật có 
liên quan trực tiếp trong phạm vi công tác quản lý nhà nước được giao, gồm: 
Thanh tra, Phòng Chống tham nhũng, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo. 

 Triển khai đúng tiến độ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt. 
Thực hiện công tác thanh kiểm tra tổ chức và cá nhân theo đúng quy định của 
Pháp luật thanh tra. Có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 
đội ngũ công chức thanh tra. 
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3. Các phòng chuyên môn 

Thường xuyên rà soát, theo dõi, cập nhập các văn bản pháp luật quy định 
về đầu tư, các văn bán pháp luật về điều kiện kinh doanh, về quy hoạch và kế 
hoạch, đấu thầu,... và các văn bản khác thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư theo 
chức năng, nhiệm vụ. Chủ động tham mưu lãnh đạo xử lý những khó khăn, 
vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật.  

Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. Nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các tổ chức, cá 
nhân liên quan trong việc tuân thủ các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực Kế 
hoạch và Đầu tư. Kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn và những điểm 
không phù hợp, không thống nhất, không đồng bộ của các văn bản pháp luật; 
phản ánh những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định 
pháp luật, những vi phạm, sai sót, của tổ chức và cá nhân trong thực thi pháp 
luật; phân tích, làm rõ nguyên nhân khó khăn trong thi hành pháp luật; đề xuất 
kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

 4. Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Chủ động cập nhật các văn bản pháp luật mới, phối hợp với các phòng 
chuyên môn cập nhập các văn bản pháp luật quy định về đầu tư, các văn bản 
pháp luật về điều kiện kinh doanh, về quy hoạch và kế hoạch, đấu thầu,... và các 
văn bản khác thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải thông tin trên trang 
Website của Sở. Thường xuyên viết các tin, bài về tình hình thi hành pháp luật 
lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư đăng tin trên Website của Sở.  

 Thực hiện công tác tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tư vấn lập dự án 
đầu tư cho tổ chức và cá nhân đúng theo quy định Pháp luật. Kiểm tra, rà soát, 
lập danh mục dự án gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2018 -2020 đúng quy định.  

5. Các phòng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện triển 
khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng Kế hoạch; có báo 
cáo kết quả thực hiện, gửi Thanh tra Sở trước ngày 15/9/2018 để tổng hợp 
thành báo cáo chung của Sở gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, TT XTĐT; 
- Lưu: VT, TTr. 
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