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KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xem xét, đánh giá thực trạng thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó
kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc 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.
- Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những thủ tục liên quan trực tiếp
đến các tổ chức, công dân; đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công của Sở Tài chính.
2. Yêu cầu:
- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, xác định trách nhiệm
cụ thể của ngành một cách rõ ràng, công khai, minh bạch, đảm bảo công tác theo dõi
thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc trong Sở, các đơn
vị có liên quan, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tham
gia vào công tác theo dõi thi hành pháp luật.
- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện trên cơ sở theo dõi,
đánh giá về các nội dung sau:
+ Mức độ tuân thủ pháp luật của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.
+ Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
+ Tính hợp lý của các quy định pháp luật.
+ Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật và các điều kiện bảo đảm cho việc
thi hành pháp luật.
II. NỘI DUNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Lĩnh vực và nội dung theo dõi
Lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật: quản lý tài chính - ngân sách.
- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện quy định của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh Thái
Bình về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
- Nội dung công việc:
+ Nội dung theo dõi: Tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.
Tình hình bảo đảm các điều kiện để thi hành quy định của pháp luật; Tình hình tuân
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thủ quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý tài
chính ngân sách tại các đơn vị.
+ Qua theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong
công tác tài chính ngân sách tại các đơn vị để kiến nghị ban hành mới hoặc sửa đổi,
hủy bỏ các quy định của pháp luật không còn phù hợp.
+ Hình thức theo dõi: Thu thập thông tin; kiểm tra; xử lý kết quả theo dõi tình
hình thi hành pháp luật trong việc chấp hành các quy định đối với công tác quản lý
tài chính ngân sách tại các đơn vị.
1.2. Các lĩnh vực khác:
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp
Giám đốc Sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.
2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao
có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra tình hình thi hành
pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công. Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ thanh
tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.
3. Công tác thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo
cáo về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh tra sở tổng hợp trình Lãnh đão sở báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ kế hoạch thi hành pháp luật của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở xây
dựng kế hoạch chi tiết, để triển khai thực hiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo gửi về
Thanh tra sở tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Thời hạn báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số
16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc,
kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra sở) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc sở;
- Cổng thông tin điện tử sở;
- Lưu VT, TTra.
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