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  Kính gửi:   

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Các phòng Sở, Thanh tra Sở; 

 - Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. 

 

 Thực hiện Công văn số 312/UBND-VP8 ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của 

Bộ Công an và Công văn số 224/STP-PB&TDTHPL ngày 09/3/2022 của Sở Tư 

pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

(TDTHTHPL) năm 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện như sau: 

 1. Các đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 

a) Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 

 Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung của 

Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 quy định khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” (Thông tư đính kèm Công văn). Thông tư số 124/2021/TT- 

BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2022 thay thế Thông tư số 23/2012/TT- 

BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ về TDTHTHPL năm 2022 

 - Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi thi hành pháp 

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

phủ về  TDTHTHPL và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP theo Kế hoạch 

số 08/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 181/KH-

SNN ngày 24/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, 
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doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 

- Tích cực nghiên cứu, kiến nghị đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung các quy định của pháp luật còn bất cập cho phù hợp với với thực tiễn. 

 - Tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị “Tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ TDTHTHPL” (Tài liệu đính kèm 

Công văn). 

 2. Văn phòng Sở 

 Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở toàn văn nội dung Thông tư  số 

124/2021/TT- BCA và Tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ TDTHTHPL để cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng khai thác, tìm hiểu. 

3. Thanh tra Sở 

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nội dung trên và 

tổng hợp, tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp theo 

quy định. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện nội dung trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành NN&PTNT NĐ; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Lâm 
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