
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

SC /KH-UBND Ct'ca Lô, ngày5iáng 02 nám 202] 

KE HOACH 
Thirc hin cong tác theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut 

trên dia bàn thi xã Cfra Là nám 2021 

Th?c hin Nghj djnh s 59/2012/ND-CP ngày 23/7/20 12 cüa ChInh phü v 
theo dOi thi hành pháp 1utt; Nghj djnh s 32/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa 
ChInh phü sira di, b sung mt si diu cüa Nghj djnh s 59/2012/ND-CP; K 
hoich so 63/KH-UBND ngày 29/01/2021 cüa UBND tinh Ngh An v th1rc hin 
cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1utt trên dja bàn tinh Ngh An näm 2021, 
UBND thj xã ban hành k hoich thirc hin cong tác theo dôi thi hành pháp 1ut trên 
dja bàn thj xã Cira Là 11am 2021 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Miic dich 
a) Tip tiic trin khai có hiu qua Nghj djnh s 59/2012/ND-CP ngày 

23/7/2012 cüa ChInh phü v theo dôi thi hành pháp 1ut; Nghj djnh sé 32/2020/ND-
CP ngày 05/3/2020; Thông tu s 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 cUa Bô Tu pháp 
quy djnh chi tiêt thi hành Nghj djnh s 59/2012/ND-CP và Quyt djnh s 2984/QD-
UBND ngày 27/6/20 16 cüa UBND tinh Ngh An v vic ban hành quy ch phi 
hçip cong Cong tác theo dOi thi hành pháp 1ut trén dja bàn tinh Ngh An. 

b) Kim tra, khão sat, xem xét, dánh giá chung th1rc trng tInh hInh thi hành 
pháp luQtt trong các lTnh virc: quail i si:r diing dat dai, bâo v môi trung; phông 
cháy, chüa trén dja bàn thj xã cM kjp thii phát hin nhüTig khó khän, vuó'ng mac, 
chng chéo, bt cp trong vic thi hành pháp 1ut qua do cM xut, kin nghj, giãi 
pháp gop phtn nâng cao hiu qua thi hành pháp 1ut và hoàn thin h thng pháp 
1ut. 

2. Yêu câu 
a) Dam bão cong tác theo dôi thi hành pháp 1ut ducic trMn khai dng b, 

tMng nht, toàn din, có tr9ng tam, tr9ng dMm; kk hçip theo dôi thi hành pháp 1ut 
theo linh virc và theo dja bàn, trên co s& do gop phn thrc hin các nhim vu kinh 
t- xà hi cüa thj xã. 

b) Thirc hin dy dü các ni dung quàn 1 nba nuO'c v theo dOi thi hành pháp 
1ut thrqc quy djIIh tai Nghj djnh s 59/2012/ND-CP ngày 23/7/20 12 cUa Chinh phU; 
Nghj djnh so 32/2020/ND-CP ngày 05/3/2020; Thông tu s 14/2014/TT-BTP ngày 
15/5/2014 cUa B Tu pháp quy djnh chi tMt thi hành Ngh djnh so 59/2012/ND-CP 
ngày 23/7/20 12 cUa ChInh phü v theo dôi thi hành pháp 1ut; 

c, Xác djnh th ni dung cong vic, thM h?n  hoàn thành, trách nhim cüa 

các co quan, clan vj, dja phuo'ng trong vic triên khai thrc hin k hoach;  dam bão 
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su phi hop chat ch giCia cac phông, ban, ngành cp thj và UBND cap phung; gän 
kt giita theo dôi thi hành pháp 1ut vth xây drng, kim tra van bàn QPPL, quán 1 
thi hành pháp 1ut v xtr 1 vi phm hành chInh và kim soát thu tVc  hành chInE. 

II. NQI DUNG THU'C HIN 
1. Linh vrc, phm vi theo dôi thi hành pháp 1ut 
a) Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut v bâo v môi trueing. 
Pham vi theo dOi: vic thi hành pháp 1ut v bào v môi tnthng. 
b, Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut v quãn 1, sir diing dt dai 
Pham vi theo dôi: Vic thi hành pháp 1ut v cp giy chimg nhn quyén sir 

diing dt và thu hi dat; 
c, Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut v 1ut phông cháy, chüa cháy 
Phm vi theo dOi: vic thi hành pháp 1ut ye phông cháy và chüa cháy 

2. Ni dung theo döi thi hành pháp 1ut 
Thuc hiên dánh giá tInh hInh thi hnh pháp lutt linh vrc quàn 1 dat dai, bão v 

môi tri.thng, phông cháy chtra cháy tp trung vào các ni dung sau: 
a, TInh hInh ban hành van bàn quy djnh chi tit 
- TInh kjp thai, d.y dü cüa vic ban hành van bàn quy djnh chi tit, huàng 

dn thi hành; 
- TInh thng nht, dng b cüa các van bàn chi ti& huâng dn thi hành; 
- Tinh khà thi cüa các van bàn chi ti&, hithng dn thi hành 
b, Xem xét, danE giá tInh hInh dam bào các diu kiin cho thi hành pháp 1ut 
- TInh hInh dam bão các diu kin thi hành pháp 1ut; 
- Tinh kjp thai, day dü, phü hop và hiu qua hoat dng t.p hun, ph biên 

pháp 1u.t; 
- Tinh phü hop cüa b may; mirc d dáp üng v ngun nhân hrc thi hành pháp 

Iut; 
- Müc ct dáp img v kinh phi, ca s& vt chit dam bào cho trong trong thi 

hành pháp 1ut. 
c, Xem xét, dánh giá tInh hInh tuân thu pháp 1ut 
- TInh kjp thii, dy dü trong thi hành pháp 1ut cüa cci quan nhà nuâc và 

ngui có thm quyn; 
- TInh chInh xác, thông nhât trong hung dn áp ding pháp 1ut va trong áp 

diing pháp 1ut cüa ca quan nhà nithc và ngi.thi có thtm quyn; 
- Muc d tuân thu pháp 1u,t cüa cci quan, to chuc, cá nhân 

3. Các hoit dng theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut 
a, Xây dirng, ban hành K hoach theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut nãm 

2021. 
- Dan vj chü tn: Phông Tii pháp 
- Thi gian thirc hin: Qüy 1/2021. 
b, Htthng dan, don d,c các dan vj, dja phuang thirc hin cong tác theo (To! 

tInh hInh thi hành pháp 1ut v các linh virc tr9ng tam. 
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- Râ soát, tng hçp xây dirng danh mvc  van bàn QPPL v các lTnh virc quãn 
1 sir diing dat dai, bâo v môi trix&ng, phèng cháy và chtta cháy; 

- Ban hành vAn bàn huóng dan, don dc các dan vj, dja phuang thirc hin 
cong tác theo dOi thi hành pháp lut nAm 2021. 

- Dan vj chü tn: Phông Ti.r pháp; 
- Dan vj phi hçp: Phông Tài nguyen và Môi tnröng, Cong an thi xã và mt s 

phông, ban, ngành có lien quan, UBND cp phuèng. 
c, T chüc quán trit, tp hu.n nghip vi..i, gop van bàn QPPL v theo dôi thi 

hành pháp 1u.t. 
Ti chüc hi nghj quán trit Nghj djnh s 32/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa 

ChInh phü sira dôi, bô sung mt si diu cüa Nghj djnh s 59/2012/ND-CP ngày 
23/7/2012 cüa Chinh phü v theo dOi thi hành pháp lut; tp hun nghip v11 v cong 
tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp lut; t chüc gop các vAn bàn QPPL lien quan 
dn theo döi thi hành pháp 1utt; 

- Dan vj chü tn: Phông Tir pháp; 
- Thai gian thirc hin: NAm 2021. 
d, Diu tra, khào sat v tInh hInh thi hành pháp 1ut 
Xây drng K hotch thirc hin vic khào sat, thirc tin thi hành pháp 1ut trong 

các lTnh v1rc tr9ng tam nh.m phát hin khó khAn, tn tai,  bt cap, d xut ca quan có 
thm quyn nâng cao hiu qua quán 1 trong cOng tác theo dOi thi hành pháp lut 
trên dja bàn thj xã; 

- Dcm vj chü trI: Phông Tii pháp 
- Dan vj phi hçip: Ca quan chuyên mon c.p thj, UBND cp phumg; 
- Thai gian thirc hin: Qüy II, 111/202 1. 
d, Kim tra lien ngành tInh hInh thi hành pháp lutt. 
- T chirc kim tra lien ngành theo K hoch nay do lành dto UBND thj xà lam 

tnthng doàn, Phông Tu pháp lam phó doàn, thãnh viên là dja din các phông, ban, 
ngành: Tài nguyen môi trung, Cong an thj xã. 

- Phtm vi, dan vj kim tra: Tinh hInh thi hành chInh sách pháp 1ut v linh virc 
quân l sr diing dt dai, bào v môi tnthng, phông cháy và chira cháy tai  các phithng. 

- Thñ gian thrc hin: Qüy III, IV/2021 
e, Thu thp, xü l thông tin tInh hInh thi hành chInh sách pháp lut v sü ding 

quãn l Mt dai, bào v môi tnrông, phông cháy và chQ'a cháy. 
- Tip nhn, thu thp thông tin tinh hinh thi hành pháp lut tr các vAn bàn, báo cáo 

cüa các cci quan nhà niióc có lien quan. 
- Thu thp và xir l thông tin ye tInh hInh thi hành pháp 1ut duçic dang tâi trên các 

phuang tin thông tin dai  ching và thông tin do t chirc, cá nhân cung cap; thông tin tir 
k& qua hot dng cüa các cci quan giám sat, kim tra, thanh tra, diêu tra, khii to, truy to 

và xét xir. 
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- Xü 1 theo thm quyn các kin nghj cUa Co quan, nguii có thm quyn xir 1 
theo quy cljnh tai  Diu 14 Nghj djnh s 59/2012/ND-CP ngày 23/7/20 12 cüa ChInh 
phü v theo dOi thi hành pháp 1ut; 

- Co quan chü trI: Phông Tu pháp; 
- Co quan phi hqp: Các phông, ban, ngành cp thj có lien quan , UBND cp 

phu?mg; 
- Th?ii gian thirc hin: Ca näm 2021. 
g, Xây drng báo cáo v trong cong tác theo dOi thi hành pháp 1ut 
- Ni dung hot dng: Nghiên ciru, thng hçp báo cáo trong cong tác theo dôi 

thi hành pháp lut cüa các phông, ban, ngành cp thj và UBND cp phuing. 
- Xây drng báo cáo chuyén d tInh hInh thi hành pháp lust  trong linh virc 

quán l dt dai, bão v môi trirông, phông cháy và chüa cháy. 
- Don vj chU tn: Phông Tu pháp; 
- Don vj phi hçip: Các phông, ban, ngành cp thj, UBND dip phuting; 
- Th?ii gian thirc hin: Qüy IV/202 1. 
III. TO CHUC THV'C HIN 
1. Phông Tir pháp 

- Chü trI, phi hçp vth các phOng, ban, ngành, don vj có lien quan t cl:i'rc 
thrc hin k hoach nay. Tham mini UBND thj xã theo dOi, don dc và kim tra v 
thrc hiên k hoach. 

- Chü tn, phM hcp vói các phông, ban, ngành, có lien quan tham mini UBNID 
thj xã thành l.p Doàn lien ngành kim tra, diu tra, kháo sat tInh hInh thi hành chinE 
sách pháp lutt v quán l sir diing dt dai, báo v môi tnthng, phông cháy và cha 
cháy. 

- Tham miru chü tjch UBND thj xã thãnh 1p Doàn lien ngành kim tra tIrth 
hInh xi:r phtt vi phm hành chInh trong các linh virc thuc thm quyn cüa chü tjch 
UBND dip phuing theo K hotch nay và báo cáo kt qua kim tra giri UBND thj xa 

theo quy djnh. 
- Tham mini UBND thj xã tng hcip, xây dirng dir thão báo cáo kt qua cong 

tác theo dOi thi bath pháp lut näm 2021 trén dja bàn thj xã theo dung quy djnh. 
2. Cãc phông, ban, ngành th xä 

- T chIrc thirc hin k hoch theo döi thi hành pháp lutt trong quãn l su 
dung dt di, bão v môi tru1ng, phông cháy và chQa cháy phü hcip vâi chirc nàng, 
nhim vii, quyn hn cüa phông, ban, ngành mInh. 

- B trI can b va cac diu kin dam bão cho hot dng theo dOi thi hành pháp 
1ut dam báo hiu qua, dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Tng hqp két qua cOng tác theo dOi thi hành pháp luat  nãm 2021 cUa phông, 
ban, ngành, don vj dung thai gian, biu mu theo quy djnh tti Thông tu 
16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 cüa B Tu pháp, glri UBND thj xã (qua Phông 
Tu pháp) d t6ng hçp, báo cáo. 
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3. UBND các phtrông 
- Kjp thôri ban hành và t chirc thirc hin K hoach theo dOi thi hành pháp 1ut 

ye quán 1 sir dçing dt dai, bâo v môi truô'ng, phông cháy và chüa cháy trên dja 
bàn quán 1. 

- Chi dao  các phông, ban, dan vj Co lien quan pMi hçp vâi cong chüc Tu 
pháp — H tjch phuing tham mini, giüp UBNID cüng dtp trin khai dng b, có hiu 
qua Kê hoch. 

- B trI can b, kinh phi và các diu kin dam bào cho hot dng theo dôi thi 
hành pháp 1ut bão dam hiu qua, dung quy djnh cUa pháp 1ut. 

- Tng hçip kt qua cong tác theo döi thi hành pháp 1ut v quàn 1 sir diing 
dt dai, bâo v mOi tnr&ng, phOng cháy và chüa cháy trên dja bàn quán 1 11am 2021 
cüa dja phuang dung thai gian, biu mu theo quy djnh tti Thông tu 16/201 8/TT-
BTP ngày 14/12/2018 cüa B Tis pháp, giri UBND thj xã (qua PhOng Tu pháp) dê 
tng hçip, báo cáo. 

2. Kinh phi thirc hin 
Kinh phi thirc hin cong tác theo dOi thi hành pháp lust  cüa Co quan, dan vj 

thuc dan vj cp nào do ngân sách dtp do quyt dam bâo và duçc tng hcp vào dir 
toán ngân sách hang nàm cüa co quan, dan vj. Vic 1p dir toán, quân l và sü digig 
kinh phi duçYc thirc hin theo quy djnh cüa Lust  Ngân sách nhà nrnc, và các van bàn 
quy djnh chi tit và Hung dn s 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 cüa B Tài 
chInh. 

Yêu cu các Thu truing các phOng, ban, ngành cp thj, chü tjch UBND các 
phumg nghiêm tue trin khai th?c hin k hoch nay. Trong qua trInh t chüc triên 
khai thirc hin, nu có vixàng m.c, d nghj báo cáo v UBND thj xã (qua phông Tu 
pháp) d xem xét, chi dao  giâi quyt.t,— 

Noi nhin: 
- S Tix pháp (b/c); 
- ThuOng tr%rc Thj üy — HDND thj xã (b/c); 
- CT, các PCT UBND thj xã (b/c); 
- Các phông, ban, ngãnh có lien quan; 
- UBND các phuông; 
- Luu: VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Holing Van Phüc 
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