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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 16 /KH-SKHĐT 

 

  Lạng Sơn, ngày 16 tháng  01 năm 2019 

 
 

KẾ HOẠCH 
Về việc triển khai công tác tư pháp năm 2019 

  
Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp 
năm 2019 với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hoá Chương trình công tác năm 2019 của tỉnh phù hợp với 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công 
tác tham mưu, soạn thảo văn bản; chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản 
do Sở phát hành để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các 
đơn vị thuộc Sở; 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức; 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 của Sở;  

- Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các phòng chuyên 
môn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 để đạt 
được kết quả cao nhất. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL); quản lý nhà nước về pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp 

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL 

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; 
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thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL, nâng cao 
chất lượng tham mưu xây dựng, dự thảo ban hành VBQPPL của HĐND, UBND 
bảo đảm thời hạn trình ban hành VBQPPL.  

- Xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Nghị quyết số 718/NQ-
UBTVQH13 ngày 02/01/2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn với sơ kết 05 năm triển 
khai thi hành Hiến pháp năm 2013 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.  

- Cử công chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ 
xây dựng VBQPPL cho cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, Các phòng chuyên môn thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Theo chương trình đăng ký xây dựng, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh năm 2019. 

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

- Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Thực hiện rà soát VBQPPL do Sở tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh 
ban hành để thi hành các Bộ luật, Luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương; báo cáo danh 
mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực theo quy định.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thực 
hiện 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

1.3. Công tác pháp chế (Triển khai theo Kế hoạch công tác pháp chế 
năm 2019) 

1.4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường, đổi mới 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các lĩnh vực pháp luật về 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, đăng ký đầu tư cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Đơn vị thực hiện: Các phòng: Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp 
KTTTTN. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

2.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức 
và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến 
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năm 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế 
hoạch PBGDPL năm 2019 và theo giai đoạn: Chương trình PBGDPL giai đoạn 
2017-2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Đề án 
PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2021; 

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại cơ quan. 

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy 
định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

- Cử công chức tham gia các cuộc cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.  

- Phối hợp phát các: Đề cương, tờ gấp pháp luật; đồng thời trang bị bổ 
sung các đầu sách pháp luật mới ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày 
pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019; tăng cường bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thực 
hiện 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (triển khai theo Kế 
hoạch năm 2019 của tỉnh) 

3. Thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước theo lĩnh vực. 

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực quản lý: Thanh tra 
theo chuyên ngành; kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, việc thực hiện chính 
sách pháp luật về đấu thầu, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài 
ngân sách, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành do các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh tổ chức. Thanh tra, kiểm tra đột xuất các vụ việc do UBND tỉnh, 
Giám đốc Sở giao, hoặc khi phát hiện thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm. 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra chủ trì phối hợp các Văn phòng, phòng 
chuyên môn thực hiện 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào kế hoạch này, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện triển khai công tác tư pháp theo đúng 
Kế hoạch đã đề ra. Định kỳ hàng tháng, quý, năm có báo cáo kết quả việc thực 
hiện về Văn phòng để tổng hợp thành báo cáo chung theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh đề nghị 
phản ánh về Văn phòng Sở để cùng thống nhất giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, NV; Trung tâm XTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
Hà Mạnh Cường 
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