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UBND TỈNH NINH THUẬN  

THANH TRA TỈNH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 09  /KH-TTT
  

Ninh Thuận, ngày 10  tháng 02  năm 2022
 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh ban hành Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Thanh tra tỉnh như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm kiểm tra, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến 

nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật nhất là trong lĩnh vực Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thật sự khách quan, 

công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

phải thường xuyên, liên tục, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để đưa pháp 

luật vào cuộc sống. 

3. Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng nghiệp vụ trong quá 

trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, qua đó kiến nghị thay thế, sửa đổi, bổ 

sung nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành Thanh tra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

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. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp 

luật: 

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

biến pháp luật. 
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- 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 bảo đảm cho thi hành pháp 

luật. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật: 

- 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, cá nhân có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ 3 giúp Chánh Thanh tra tỉnh trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật của cơ quan Thanh tra tỉnh; tổng hợp thông tin, báo 

cáo kết quả thực hiện về tình hình thi hành pháp luật của các Phòng nghiệp vụ 

và bộ phận có liên quan thuộc Thanh tra tỉnh. 

2. Các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan thuộc Thanh tra tỉnh 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, 

kiến nghị thay thế, sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập của văn bản quy 

phạm pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp 

luật nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành Thanh tra; báo 

cáo kết quả thực hiện về tình hình thi hành pháp luật cho Chánh Thanh tra tỉnh 

(qua phòng NV3) để tổng hợp. 

Thời gian tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về tình hình thi hành pháp 

luật năm 2022 (về Phòng NV3) trước ngày 20/11/2022; Phòng NV3 tổng hợp, 

tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về tình hình thi hành 

pháp luật năm 2022 của cơ quan Thanh tra tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Sở Tư pháp) trước ngày 25/11/2022. 

Trên đây là kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh./.    

 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo TTT; 

- Lưu: VT, NV3. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

             Trần Minh Cảnh 
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