
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 138 /KH-SKH&ĐT Nam Định, ngày 24 tháng 01 năm 2022  

KẾ HOẠCH 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 

14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ ; Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp. 

- Đánh giá khách quan tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành thuộc phạm vi quản lý ngành kế hoạch và đầu tư nhằm kịp thời phát 

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

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; xác định 

rõ nội dung, phân công trách nhiệm cho các phòng, đơn vị thực hiện theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trong quá trình triển khai, tổ chức thực 

hiện; huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức trong cơ quan như: Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên;  Thanh tra nhân dân... trong việc theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. 
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- 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. 

- Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở trong công tác triển khai, thực hiện và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và đưa công tác này vào 

nề nếp; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

công dân. 

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, 

liên tục; đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải khách quan, chính xác, đảm 

bảo đúng tiến độ và hiệu quả. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung 

thực hiện những nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản Luật thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư; 

Luật Đấu thầu; Luật Doanh nghiệp; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các 

Luật mới được Quốc hội thông qua. 

2. Phân công các phòng theo dõi tình hình thi hành pháp luật có liên quan, 

cụ thể: 

(1) Thanh tra Sở: Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp 

công dân; Luật Phòng, chống tham nhũng … và các văn bản quy định hiện hành. 

(2) Văn phòng Sở: Luật Cán bộ, Công chức; Luật Thi đua, Khen thưởng … và 

các văn bản quy định hiện hành. 

(3) Phòng Tổng hợp và Quản lý quy hoạch: Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư 

công … và các văn bản quy định  hiện hành. 

(4) Phòng Đấu thầu, Thẩm đinh: Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư; Luật Xây 

dựng… và các văn bản quy định hiện hành. 

(5) Phòng Quản lý ngành: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Thuỷ 

sản; Luật Hợp tác xã … và các văn bản quy định hiện hành 

(6) Phòng Văn xã: Luật Giáo dục; Bộ Luật Lao động… và các văn bản quy 

định hiện hành 
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(7) Phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp: Luật Đầu tư; Luật Xây 

dựng; Luật Doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa … và các văn bản quy 

định hiện hành 

(8) Phòng Đăng ký kinh doanh: Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã … và 

các văn bản quy định hiện hành 

3. Thực hiện kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý của Sở; lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. 

4. Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ 

chức và xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý thông tin được phản ánh theo thẩm quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực 

tế triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảm bảo các điều kiện cần thiết và tổ 

chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Kế hoạch và Đầu tư 

về lĩnh vực được giao trong quy chế làm việc của Sở.  

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp, trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành danh mục Văn bản Quy phạm Pháp luật về 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

Covid-19. 

Tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và kiến nghị cơ quan người có 

thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Giao Thanh tra Sở: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch này;  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan có liên quan tham 

mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát 

THTHPL trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
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- Tổng hợp Báo cáo kết quả chung của Sở về tình hình theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2022 theo đúng quy định. 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn 

cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị của Sở; 

- Lưu: VT; T.Tr. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đỗ Ngọc Hoà 
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