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K iiocii
Theo dôi tInh hInh thi hành pháp lu@ trçng tarn ye cong tác
Tn' pháp nãm 2019 trên dja bàn huyn Minh Long
Thi hành Ngh djnh s 59/2012/ND-CP ngày 23/7/2012 cüa ChInh phi11
ye theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut, Thông tir so 14/201 4/TT-BTP ngày
15/5/2014 cüa B Tu pháp guy djnh chi tiêt thi hành Ngh djnh so
59/2012/ND-CP ngày 23/7/2012 cña ChInh phü, Kê hoach so 16/KH-UBND
ngày 01/02/2019 cña UBNID tinh Quãng Ngãi ye vic Theo dOi tinh hinh thi
hành pháp 1u.t trong lTnh vrc trpng tam lien ngành và linh virc trpng tam ye
cong tác tu' pháp näm 2019 trên dja bàn tinh Quãng Ngãi. UBND huyn bat
hành Kê hoach Theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut tr9ng tam ye cong tao
Tu pháp näm 2019 trên dja bàn huyn nhu sau:
jc ofcn, Eu CAU
i.
1. Mc dich
- Trin khai thirc hin có hiu qua cong tác theo dôi tinE hinh thi hành
pháp 1u.t rnt cách dông b, thông nhât theo quy dnh ti Nghj drth so
59/2012/ND-CP ngày 23/7/20 12 cña ChInh phü ye theo dOi tInh hmnh thi hânli
pháp 1u.t; Thông tu sO 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 cüa B Tir pháp, KO
hoch sO 16/KH-UBND ngày 01/02/2019 cüa UBND tinh Quàng Ngi ye
vic Theo dOi tmnh hInh thi hnh pháp 1ut trong lTnh vi.rc tr9ng tam lien ngành
và linh vçrc tr9ng tam ye cong tác tir pháp näm 2019
- Nâng cao nhn thtirc, trách nhim cüa các co' quan, t chirc, dcrn vi cO
lien quan; gàn ket chat chê gia theo dOi thi hành pháp 1ut vó'i xây dmg pháp
1ut.
- Dánh giá thirc trng và hiu qua cüa vic t chicc thirc hin, áp dyng
các quy djnh cüa pháp 1u.t trong cong tao quail 1, diêu hành cüa co' quan nba
nuâc O dja phuong, kjp thôi phát hin và giài quyêt nhflng tOn ti, hn chê,
khó khãn, viró'ng mac trong thc tiên thi hành pháp 1ut, nhftng van de gay
birc x1ic, ãnh huOiag den quyen, lqi Ich hqp pháp cüa ngtthi dan. Dông thèi
kien nghj vic xây dmg, hoàn thin h thông pháp 1u.t và các bin pháp nng
cao hiu qua thi hành pháp 1u.t.
2. Yen can
- Dam bào thirc hin dung cáo ni dung theo dOi thi hành pháp 1uit
dirge quy dj.nh t.i Nghj djnh sO 59/2012/ND-CP ngày 23/7/2012 cüa ChinE
phü ye theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut; Thông tir sO 14/2014/TT-Bi[P
ngày 15/5/2014 cüaB Tupháp;
- Dam bào sy phi hgp chat ch gtta cáo co quan, don vj, yà UBND cáo
xã trong qua trInh to chirc thirc hin.

- Xác dlnh cii th ni dung Cong vic, thai hn hoàn thành và trác
nhim cüa các dan vj, dja phuang trong triên khai thirc hin Kê hoach.
II. NQI DUNG KF IIOiCH
1. Phm vi, linh virc theo döi
LTnh v1rc trng tam Cong tác theo dôi tInh hmnh thi hnh pháp lut ye
cong tác Tx pháp nm 2019 trên dja bàn huyn, &rçYc xác dj.nh theo dôi hinh
thi hành pháp 1u.t ye H tjch.
2. Các hoit dng theo dÔi tInh hInh thi hành pháp Iut
a) Cong tác tuyên truyn ph bin các van ban pháp 1nit v theo
dôi thi hành pháp Iut
- Ca quan chñ tn; Phông Tu' pháp
- Do'n vi phi hqp: Các Ca quan, dan vj có lien quan và UBND các xi;
- Thi gian thçrc hin; Ca nãm 2019
b) Tp hun nghip vj ye theo döi thi hành pháp h4t
- Ca quan chü trI: Phông Tu pháp
- Ca quan phi hop: Các ca quan, don vj có lien quan và UBNI) các xi;
- Thài gian thc hin: Qu II nàm 2019
a) Thu thp thông tin v tInh hInh thi hành pháp Int
- Thu thp thông tin v tmnh hInh thi hãnh pháp lust tir báo cáo cüa các
ca quan nhà rnró'c; thu th.p thông tin ye tinh hInh thi hành pháp 1ut dugc
dthig tài trên các phuang tin thông tin di cháng và thông tin do tO chic, cá
nhân cung cap.
b) Kiêm tra, theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut
- Ni dung kim tra, theo dôi tinh hInh thi hành pháp 1ut v H tch
nhm kp thai phát hin khó khàn, vuàng mAc, hn chê trong thi hành pháp
1ut và khiêm khuyêt, bat cp cüa h thông pháp lut.
- Ca quan, dan vj là di tu9ng kim tra có trách nhim thirc hin các
yêu câu cüa ca quan tiên hành kiêm tra theo quy djnh cña pháp 1ut.
c) 0cm vj thic hin và thôi giai thre hin:
- Dan vj chii trI: Phông Tix pháp
- Dan vj phi hçp: UBND các x.
- Thai gian thirc hin: Ca nAm 2019
3. Xii' 1 kêt qua theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1nt
- CAn cii kt qua thu thp' thông tin, k& qua kim tra tInh hInh thi hành
pháp lut, Tmng phông Tii pháp báo cáo UBND huyn xir l theo thârn
quyên hoc tham muu cho UBND huyn kiên nghj cap có thâm quyên x1r l
theo quy djnh ti Diêu 14 Nghi. djnh so 59/20121ND-CP ngày 23/7/2012 cüa
ChInh phü ye theo dôi tInh hinh thi hânh pháp lut.
Ill. TO CIIUC THC H
1. Trách nhim cüa phông Tif pháp:
Chü tnI, phi hçip vói các ca quail, don vj có lien quan và UBND các xA
to chirc thuc hiên Ké hoach nay; kip thai báo cáo UBND huyn theo dôi, clii

d.o giãi quy& nhttng khó khàn, vuóiig mc trong qua trinh triM khai thgrc
hin
Tng hcp báo cáo kt qua cong tác theo dôi thi hành pháp luât nãrn
2019 ye UBND huyn và Si Tu pháp trn'ó'c ngày 01110/2019.
2. Trách nhiêm cüa UBND các xâ
- Xây d1mg k hoch th chic theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut ô dja
phuong mInh theo quy dnh ti Nghj djnh so 59/20121ND-CP ngày 23/7/2012
cüa ChInh phñ ye theo dOi tlnh hInh thi hành pháp 1ut; Thông tu so
14/2014/TT-BTP ngáy 15/5/2014 cüa B tir pháp quy djnh chi tiêt thi hàith
Nghj djnh so 59/2012/ND-CP.
- PMi hçp vói phông Tu pháp t chirc thirc hin các ni dung theo yeLl
câu cüa ke hoach nay. Tong hop, báo cáo cong tác theo dOi thi hành pháp lugit
cüa co' quan, don vi, dia phuong mInh ye UBND huyn ua p/lông Tu'php,)
trithc ngày 20/9/2019 dê phông Tu pháp tOng h9p trInla UBND huyri báo
Cáo S tu pháp.
IV. KINTI PH! TIIC IN
- Kinh phi thirc hin các nhirn vii theo ni dung k hooch nay dugc b
trI tr nguôn kinh phI không tir chü cüa phông Tu pháp phân bô nrn 2019.
- Trong qua trInh triM khai thrc hin k hooch, nêu có phát sinh vu'óng
mac, các ca quan don vj và da phirong kjp th?ii phán ánh ye phông Tupháp
dê tong hcip báo cáo UBND huyn xem xét giài quyêt./.
Noi nhân:
- So Tu pháp (PhOng QLTDTHPL
&XLVPHC);
- CT, PCT UBND huyn;
- Các co' quan, don vj;
- UBND CC x;
- CPVP;
- Liru VT.
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