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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Pháp chế năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh 

về triển khai công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban Dân 

tộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Pháp chế năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả công tác Pháp chế phù hợp với nhiệm vụ chính trị 

và đặc điểm tình hình của đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm 

tiếp theo.  

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động 

(CC, NLĐ) về tầm quan trọng của công tác Pháp chế trong tổ chức hoạt động 

của cơ quan.  

2. Yêu cầu 

 Chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành công 

tác dân tộc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022; 

 Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường sự phối hợp của các các sở, 

ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ công tác Pháp chế năm 2022 để đạt được kết quả cao nhất.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát  văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL 

- Thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành VBQPPL;  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện 
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hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tổ chức lấy ý 

kiến, tổng hợp ý kiến của các ngành vào các chương trình, kế hoạch, dự án, 

chính sách theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; 

- Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của 

HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực của ngành; đảm bảo nghiêm túc đúng trình tự, 

thủ tục, đúng thời hạn trình ban hành VBQPPL. Chủ động phát hiện và có ý kiến 

kịp thời đối với các điểm bất hợp lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 

các VBQPPL; 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng 

VBQPPL do cấp có thẩm quyền tổ chức. Góp phần nâng cao hiệu quả trong 

tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương. 

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL  

 - Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ban Dân tộc tham mưu cho 

HĐND và UBND tỉnh ban hành, nhằm phát hiện, chủ động sửa đổi kịp thời, bổ 

sung khắc phục những sai sót, hạn chế trong các VBQPPL;  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra VBQPPL có liên quan 

đến lĩnh vực ngành để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý 

những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn; 

- Thường xuyên thực hiện cập nhật văn bản QPPL của ngành tham mưu 

cho HĐND và UBND được ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Định kỳ báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 

và UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực gửi Sở Tư pháp theo quy định. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 

2.1. Công tác PBGDPL 

 - Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2021 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch 

PBGDPL năm 2022 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, đối 

tượng, nhiệm vụ của từng chương trình, đề án; nghiêm túc thực hiện có hiệu quả 

“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022. 

- Kịp thời phổ biến các bộ luật, luật, pháp lệnh mới được thông qua, các 

cơ chế, chính sách dân tộc, gắn với tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy chế 
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của cơ quan đã ban hành đến toàn thể CC, NLĐ trong cơ quan;  gắn công tác 

PBGDPL với nhiệm vụ chính trị của ngành như: Tuyên truyền, vận động, 

PBGDPL cho đồng bào DTTS  trên địa bàn tỉnh trong chức năng nhiệm vụ được 

giao của ngành; đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến các chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào DTTS nghèo ở các xã, thôn 

ĐBKK. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2022, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong 

nghị quyết của Chính phủ, lĩnh vực theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, các nội 

dung được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải 

thiện, nâng cao xếp hạng các chỉ số “Chi phí tuân thủ pháp luật” (Chỉ số B1);  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2018 - 2022". Tổ 

chức thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

- Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật do cấp có thẩm quyền tổ chức; 

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

phạm vi ngành, báo cáo 6 tháng, năm gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định. 

3. Công tác bồi thường Nhà nước 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Định kỳ (6 tháng, năm) báo cáo kết quả công tác bồi thường Nhà nước 

gửi Sở Tư pháp đảm bảo theo đúng thời gian quy định.  

4. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Thực hiện nghiêm túc Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý 

kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC. 

- Xây dựng báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong phạm vi ngành gửi Sở Tư pháp theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thanh tra ban có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.  
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2. Các phòng chuyên môn trong đơn vị có trách nhiệm phối hợp với 

Thanh tra ban thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đã đề ra. 

3. Công chức được phân công thực hiện công tác Pháp chế của Ban theo 

dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo, chất lượng, đúng tiến độ yêu 

cầu. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm 2022 của Ban Dân 

tộc tỉnh./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn BDT; 

- Lưu: VT. 

                           TRƯỞNG BAN 

                      

 

 

 

 

       Vi Minh Tú 
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