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KẾ HOẠCH 

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

năm 2022 trên địa bàn huyện Kim Bảng 

 

Để triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Kim Bảng 

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

hình thi hành pháp luật và 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. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng 

ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

sửa đổi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chỉ 

thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về về nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả 

công tác thi hành pháp luật. 

b) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; chấn 

chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật. 

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong 

việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp 

luật. 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 

 b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng 

điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, khách 

quan, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH  

1. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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- Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, 

thị trấn: Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

2. Theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch 

- Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình 

thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch đã giải quyết trong 

năm 2022 tại các xã, thị trấn. 

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Các phòng, ngành chuyên môn thuộc 

huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ngành chuyên môn của huyện; UBND các xã, 

thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022 

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

đăng ký, quản lý hộ tịch. 

3. Theo dõi thi hành pháp luật về tình hình thực hiện các quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn.  

- Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 

tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các 

lĩnh vực tại các xã, thị trấn. 

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Các phòng, ngành chuyên môn thuộc 

huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ngành chuyên môn của huyện; UBND các xã, 

thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. 

4. Theo dõi thi hành pháp luật trong việc Cưỡng chế thu hồi đất phục vụ 

các dự án trên địa bàn. 

- Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 

tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong việc Cưỡng chế thu hồi đất 

phục vụ các dự án tại Trung tâm phát triển quỹ đất và các xã, thị trấn liên quan. 

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Các phòng, ngành chuyên môn thuộc 

huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ngành chuyên môn của huyện; UBND các xã, 

thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 
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- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong việc Cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án. 

3. Theo dõi thi hành pháp luật về việc thực hiện cải cách hành chính và 

các quy định thủ tục hành chính. 

- Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 

tình hình thực hiện cải cách hành chính và các quy định của pháp luật về thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; các Phòng, ngành 

chuyên môn của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị 

trấn (trọng tâm là việc giải quyết liên thông các TTHC theo quy định tại Quyết định 

số 53/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà 

Nam; việc giải quyết TTHC về chính sách bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động 

TB&XH, UBND các xã, thị trấn). 

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ và các 

ngành có lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ngành chuyên môn của huyện; UBND các xã, 

thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý III 

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

việc thực hiện các quy định thủ tục hành chính. 

6. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các trường học. 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các 

quy định của pháp luật trong đó trọng tâm là việc thu và sử dụng các loại quỹ theo 

quy chế dân chủ năm học 2021-2022 tại một số trường học. 

- Đối với các trường THCS, Tiểu học và Mầm non còn lại: Xây dựng báo cáo 

việc thu, đóng góp trong nhà trường báo cáo Phòng Giáo dục - ĐT, Phòng Tư pháp 

(giao Phòng Giáo dục - ĐT tổng hợp chung, đề xuất UBND huyện chỉ đạo). 

- Thời gian thực hiện: Quý II- Quý III năm 2022 

- Đơn vị phối hợp: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Thanh tra huyện. 

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong các trường học trên địa bàn. 

5. Ngoài các nội dung theo Kế hoạch này căn cứ các nội dung theo dõi thi 

hành pháp luật theo Kế hoạch của các ngành cấp trên; tình hình thực tế địa phương, 

yêu cầu, Chương trình công tác và chỉ đạo của UBND huyện. Phòng Tư pháp có 

thể lựa chọn nội dung khác phù hợp tham mưu cho UBND huyện tiến hành theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật đảm bảo hiệu quả, như: Theo dõi thi hành pháp luật về 

công tác đăng ký - quản lý hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn huyện, theo 

dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chỉ đạo, ... 

6. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

- Nội dung; Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình 
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thi hành pháp luật. Xem xét, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý thông tin được phản ánh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp, các ngành liên quan, UBND các xã, thị 

trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Phòng, ngành 

chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn.  

c) Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 theo quy 

định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

2. Trách nhiệm của các Phòng, ngành chuyên môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn. 

a) Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch 

này. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên 

ngành theo nội dung kế hoạch đã đề ra. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế 

hoạch này theo quy định của pháp luật. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa 

bàn huyện Kim Bảng, trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng  hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo./. 

                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; (B/cáo)  

- Thường trực HU, HĐND huyện; (B/cáo) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, Ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

 

                            KT.CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

                    Phạm Hoàng Tùng 
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