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KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 

của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 

3070/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Tư pháp 

xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 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. 

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý của 

Sở tư pháp tại địa phương; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp 

luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành tư pháp. 

2. Yêu cầu 

- Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, bám sát 

hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trong quá trình theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Xác định rõ nội dung, hoạt động theo dõi; phạm vi trách nhiệm của các 

phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi  

Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về đăng 

ký giao dịch bảo đảm. 
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2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch 

bảo đảm trên cơ sở đánh giá các nội dung sau đây: 

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có) 

Tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: 

- 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. 

b) Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác thi hành pháp luật liên 

quan về đăng ký giao dịch bảo đảm  

Tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ 

biến pháp luật; 

- Tính phù hợp của tổ chức, bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực 

cho công tác thi hành pháp luật; 

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác thi hành pháp 

luật. 

c) Tình hình tuân thủ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm 

Tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: 

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền; 

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp 

dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và công dân. 

3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

- Nội dung hoạt động: 

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của 

các cơ quan nhà nước. 

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 
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- Đơn vị phối hợp:  Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật; các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

b) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao 

dịch bảo đảm 

- Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp quyết định tổ chức kiểm tra, điều 

tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật; các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

c) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch 

bảo đảm 

- Nội dung hoạt động: Căn cứ kết quả thu thập thông tin hoạt động theo dõi 

thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị báo cáo Giám 

đốc Sở xem xét, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý đối với lĩnh vực trọng tâm theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật; các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có kết quả từ việc thu thập thông tin hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm triển khai thực hiện 

a) Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật - Sở Tư pháp 

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp thực hiện việc theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Tổng hợp xây dựng báo cáo chung về kết quả theo dõi thi hành pháp luật 

về đăng ký giao dịch bảo đảm trình lãnh đạo Sở ban hành để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu và theo quy định tại Thông tư số 

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp. 

b) Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, 

chi tiết công tác theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của 
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các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung tại Khoản 3 Mục II của Kế hoạch này.  

- Báo cáo kết quả thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm gửi 

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật trước ngày 30/11/2020 để tổng 

hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo 

đảm trình lãnh đạo Sở ban hành để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp 

theo yêu cầu. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đăng ký 

giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao 

có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Tư pháp 

trong việc triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch 

bảo đảm theo Kế hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện. 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2020 được sử dụng trong dự toán kinh 

phí chi thường xuyên năm 2020 của Sở. Văn phòng Sở Tư pháp bố trí kinh phí 

và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2020 của Sở. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2020. Trong quá trình thực 

hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị phản ánh về phòng 

Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem 

xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                         
- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp; (báo cáo) 

- Sở Tài nguyên và môi trường; (phối hợp) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VP, XDKT&THPL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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