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      UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /KH-SKHCN      Cao Bằng, ngày     tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện chương trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) ban hành Kế hoạch với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2020, qua đó nhằm xem xét đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong 

cơ quan; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét đánh giá thực trạng thi 

hành pháp luật trên một số nội dung theo kế hoạch này, kịp thời phát hiện những 

vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành 

pháp luật ở Sở. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp, khắc phục những thiếu sót, 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cũng như hoàn thiện hệ thống pháp 

luật hiện hành. 

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các Phòng của Sở quán triệt, hướng dẫn, theo dõi công chức 

thuộc phạm vi quản lý trong thi hành pháp luật đảm bảo chính xác, kịp thời và 

chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan. 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo các nguyên tắc: 

thường xuyên, liên tục, toàn diện và kịp thời; gắn việc thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở 

KH&CN. 

II. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT  

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Tình hình tổ chức triển khai việc ban hành các văn bản chi tiết văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh (độ xuất, nếu có). 

- Việc ban hành hoặc ban hành văn bản sửa đổi các văn bản hành chi tiết 

văn bản quy phạm pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy 

định chi tiết, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản, tính khả thi của văn bản. 

2. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật 
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- Việc triển khai các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh và điều kiện 

đảm bảo thi hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của ngành KH&CN. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các phương pháp, hình thức, 

nội dung pháp luật cụ thể đã tuyên truyền, phổ biến tại các đơn vị trong toàn 

ngành. 

- Đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền: mức độ nâng cao nhận 

thức pháp luật của công chức thực thi công vụ và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

- Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật. 

- Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho 

thi hành pháp luật. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

- Mức độ tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực KH&CN của các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở; của công chức khi thi hành công vụ; của các tổ chức, 

cá nhân có hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực KH&CN. 

- Số lượng, hình thức và mức độ vi phạm và tình hình xử lý đối với từng 

loại vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 

- Lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực KH&CN năm 

2020: Việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo lường, chất 

lượng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân... 

- Triển khai thanh, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước về KH&CN theo Kế hoạch thanh, kiểm tra đã được Giám đốc 

Sở phê duyệt và theo chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN và UBND tỉnh. Báo cáo 

kết quả thanh, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và văn bản chỉ đạo xử lý sau 

thanh, kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về  

theo dõi thi hành pháp luật; 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. 

Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo nội dung Kế 

hoạch này; lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo dõi phù hợp với phạm vi hoạt động 

và nhiệm vụ vủa từng phòng chức năng, đơn vị. 

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng của Sở tổ chức thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh, 

tham mưu cho Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư 

pháp) trước ngày 15/10/2020. 
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Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của 

Sở KH&CN, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo 

cáo Giám đốc Sở KH&CN (qua Thanh tra Sở) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:                             KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng của Sở (t/h); 

- Lưu: VT, TTra. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Đoàn Hải Triều 
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