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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trên địa bàn xã Thanh An năm 2023

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; và Nghị định số 

32/2020/NĐ – CP ) Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thanh Hà thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn huyện Thanh Hà năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thanh An xây dựng Kế hoạch 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp Luật trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

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

luật; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi 

hành pháp luật và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và 

trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi thi 

hành pháp luật.

2. Yêu cầu

Bảo đảm công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, 

toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020. 

Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan trong 

công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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II. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) về theo dõi thi 

hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trọng tâm là công tác quản lý 

đất đai và xử phạt vi phạm hành chính.

2. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và tính 

khả thi của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính chính 

xác, thống nhất trong hướng dẫn 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, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

3.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Công chức Tư pháp Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã xây dựng kế theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã

Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/02/2023.

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

Công chức Tư pháp Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã thu thập thông tin về 

tình hình thi hành pháp luật, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Thời gian thực hiện: năm 2023.

3.3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Công chức Tư pháp Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã tiến hành kiểm tra tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Thời gian: Quý III, Quý IV/2023.

3.4. Điều tra, khảo sát về tình hình theo dõi thi hành pháp luật

UBND xã tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật của địa 
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phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Công chức Tư pháp Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã xây dựng Kế hoạch 

theo dõi thi hành pháp luật của UBND xã và phối hợp với các bộ phận liên quan 

để tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả công 

tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND xã gửi lên Phòng Tư 

pháp trước ngày 01/10/2023 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được sử dụng trong 

dự toán ngân sách năm 2023 của địa phương. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng 

kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 

2023 trên địa bàn xã Thanh An ./.

Nơi nhận:                                                                           
- Phòng Tư pháp;                                                                                       
- TV Đảng ủy, TTHĐND xã; 
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Chiếm
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