
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:         /KH-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày          tháng        năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 

theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (THPL) trong lĩnh vực Nội vụ. Qua đó xem xét, đánh giá thực trạng và 

hiệu quả thi hành pháp luật trên các lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, 

hạn chế, phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật; 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định và đề xuất các giải pháp nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm theo dõi thi 

hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ. Xác định trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm 

vụ cho các phòng, ban, chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành 

pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan trong quá trình theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; không 

trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được quy định.  

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH 

PHÁP LUẬT 

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 

- Nội dung: tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ- CP và Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các văn bản về theo dõi 



thi hành pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. 

Đảm bảo công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nắm được các nội 

dung quan trọng của các kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của 

UBND tỉnh và Sở Nội vụ ban hành. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Xác định lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm 

Để công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có hiệu quả và gắn 

với nhiệm vụ, chương trình công tác năm, Sở Nội vụ xác định các lĩnh vực trọng 

tâm để triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 gồm: lĩnh vực 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua khen thưởng. 

III. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL 

- Nội dung: Rà soát các văn bản QPPL đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban 

hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên cơ sở xem xét tính kịp 

thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi và  những khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong thực tiễn thi hành để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hoặc 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đảm bảo quy định pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm; khi có văn bản yêu cầu của 

các cơ quan chức năng. 

- Kết quả thực hiện: Báo cáo rà soát văn bản Quy phạm pháp luật 

2. Về tình hình tuân thủ pháp luật 

- Nội dung: 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 và trong áp dụng 

pháp luật; mức độ tuân thủ pháp luật của các phòng ban, chi cục và người đứng 

đầu các đơn vị của Sở Nội vụ. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

- Kết quả thực hiện: Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ năm 

2022. 

 IV. HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

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

- Nội dung: Tiếp nhận thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ 

báo cáo của các cơ quan nhà nước, thông qua các thông tin được đăng tải trên các 



phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp; tiếp 

nhận, phân loại và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ; 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý 

Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nội 

vụ được thực hiện lồng ghép trong các Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ năm 2022, 

cụ thể như sau: 

2.1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tôn giáo 

-  Nội dung: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại 

02 huyện Mường Tè, Sìn Hồ. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tôn giáo.  

- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ và UBND xã thuộc 03 

huyện; các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của Phòng Tôn giáo. 

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2022. 

 - Kết quả: Báo cáo kiểm tra công tác thi hành và thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về công tác thi đua khen thưởng 

- Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thi 

đua, khen thưởng tại 05 cơ quan, đơn vị (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; Thanh tra tỉnh). 

- Đơn vị chủ trì: Ban Thi đua, khen thưởng.  

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch kiểm tra. 

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2022. 

 - Kết quả: Báo cáo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng. 

V. THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Chế độ thông tin, báo cáo 



- Nội dung, đề cương và thời điểm lấy số liệu báo cáo công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-

BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. 

- Thời gian gửi báo cáo: Các phòng, ban, chi cục báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/11/2022 thông qua Văn phòng, để tổng hợp 

báo cáo Sở Tư pháp. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ nguồn 

kinh phí được giao của Sở Nội vụ năm 2022.  

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, chi cục; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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