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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ THANH 

 

Số: /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Thanh, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hànhpháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2021, UBND xã Mỹ Thanh xây dựng kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Theo dõi việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được 

UBND huyện, phòng chuyên môn, UBND cấp xã xác định là lĩnh vực trọng tâm 

cần theo dõi trong năm 2021 trên cơ sở nội dung, cách thức thực hiện 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. Trên sở theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những 

khó khăn vướng mắc, bất cập chồng chéo trong các quy định của pháp luật, đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật hoặc có giải pháp tổ chức thi 

hành pháp luật kịp thời, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, gắn với chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 

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

ban, ngành, bộ phận chuyên môn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.  

- Đảm bảo sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả giữa ban, ngành và 

bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật 

trọng tâm; Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ 

chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Gắn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với công tác tổ chức 

thi hành pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1.1. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Bộ phận thực hiện: Công chức TP-TH, các bộ phận liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

1.2. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2021. 

- Giao Cán bộ đầu mỗi Kiểm soát TTHC xã chủ trì phối hợp với các công 

chức phụ trách các lĩnh vực trọng tâm làm công tác theo dõi tình hình thi hành 
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pháp luật các lĩnh vực trọng tâm trong năm 2021 bao gồm: (Hợp tác xã; Theo dõi 
việc thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất). 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

1.3. Tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức. 

- UBND cấp xã phân công cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật tham gia tập huấn. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Sở Tư pháp. 

        2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

2.1. Theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm: Hợp tác xã; lĩnh 

vực bảo vệ và phát triển rừng; Theo dõi việc thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao 

dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đối với các lĩnh vực còn lại vẫn thực 

hiện theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ. 

- Bộ phận thực hiện: Cán bộ đầu mối KS TTHC, các bộ phận liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

2.2. Tự kiểm tra và phục vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Thực hiện 

việc tự kiểm tra và phục vụ kiểm tra (Theo KH của UBND huyện) đối vớilĩnh vực 

bảo vệ và phát triển rừng; theo dõi thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

- Bộ phận thực hiện: Công chức TP-TH, các bộ phận liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III năm 2021. 

2.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công tác; 

Theo dõi việc thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền 

của người sử dụng đất. 

- UBND xã giao Cán bộ đầu mỗi Kiểm soát TTHC xã chủ trì phối hợp với 

các công chức phụ trách các lĩnh vực tham mưu điều tra, khảo sát theo yêu cầu về 

tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, phạm vi quản lý. 

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9 năm 2021. 

2.4. Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật 

  - Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã: Trên 

cơ sở kết quả theo dõi thi hành pháp luật, thông qua kiểm tra, điều tra, khảo sát; thu 

thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính; phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, các 

ban, ngành đoàn thể bộ phận chuyên môn trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; 

hợp tác xã; lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; theo dõi việc thực hiện công chứng, 

chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất; UBND 

cấp xã báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/9/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Tư pháp xã 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn cấp xã tổ chức triển 

khai, thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp 

luật; tham mưu UBND xã, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn xã. 
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- Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/9/2021. 

2. Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn của xã 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động tự xây dựng và kế hoạch này tổ chức thực hiện. 

Tự theo dõi tổng hợp tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực phụ trách báo cáo 

UBND xã theo yêu cầu, báo cáo năm trước ngày 20/9/2021.  

-Phối hợp với Bộ phận Tư pháp xã thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ, đoàn thể xã 

 Phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch của UBND xã 

về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. 

Trên đây là kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. UBND xã Mỹ Thanh yêu cầu các ban, 

ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn xã nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, 

đúng quy định./. 
 
Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQ, các đoàn thể xã; 

- Các bộ phận chuyên môn xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Công chức TP-HT xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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