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KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành                                                                                              

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-BTP ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018; Văn bản số 890/UBND-NC 

ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BTP ngày 

22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

b) Phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu 

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã 

được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 

của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, 

bảo đảm khách quan, thực chất và hiệu quả.  



II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi 

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật bao gồm: 

1.1. Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

1.2. Soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;  

1.3. Kiểm soát thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật; 

1.4. Lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật. 

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

2.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

a) Nội dung hoạt động 

- Thu thập thông tin từ các báo cáo về tình hình thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố trong đó tập trung vào hoạt động lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính và lồng ghép giới trong văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; các bài báo, bài viết 

đăng trên Báo Tuyên Quang, Công thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp. 

- Thu thập thông tin thông qua các công văn đề nghị hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và công văn hướng dẫn nghiệp vụ của 

Sở Tư pháp. 

- Thu thập thông tin thông qua hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, hội 

thảo, tọa đàm. 

b) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 

thi hành pháp luật, các phòng, đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

d) Thời gian hoàn thành: 30/9/2018. 



2.2. Tự kiểm tra tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh để phục vụ đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp 

a) Nội dung: 

- Tình hình phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Luật năm 2015; 

- Tình hình sử dụng nguồn nhân lực trong công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật; 

- Việc tuân thủ một số quy định mới của Luật năm 2015, đặc biệt là một số 

quy định liên quan đến việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ 

tục hành chính và lồng ghép giới trong văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Phòng Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Các phòng, đơn vị có 

liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Quý III/2018  

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả tự kiểm tra. 

2.3. Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

a) Nội dung:  

- Tình hình thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

b) Thành phần tham dự: Đại diện Sở Tư pháp, một số cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư 

pháp - Hộ tịch cấp xã. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2018. 

d) Đơn vị chủ trì công tác phối hợp: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật. 

đ) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2.4. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật  

a) Nội dung: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 



b) Cơ quan chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 

thi hành pháp luật;  

d) Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này;  

b) Giúp Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này 

c) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp; dự thảo Báo cáo theo dõi tình hình thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh 

trước khi báo cáo Bộ Tư pháp. 

2. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

Phối hợp với Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và 

các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này. 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng,  hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                             

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                 (thực  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;   hiện) 

- Website STP; 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 

  Loan.5b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 
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