
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-STNMT            Khánh Hòa, ngày      tháng  01 năm 2019   
            

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của

 Sở Tài nguyên và Môi trường 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  Căn cứ Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2: Giao Chánh văn phòng Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 
hoạch này, đề xuất Giám đốc Sở giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ 
chức thực hiện.

Điều 3:  Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, các đơn vị và các cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: VBĐT
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, Trang.

             GIÁM ĐỐC  
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UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT  ngày      /01/2019

      của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên các lĩnh vực 

theo nội dung kế hoạch này; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi 
hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong 
việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu 
quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định 
của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu: 
- Triển khai và bám sát các nội dung kế hoạch này tại các phòng, đơn vị; 

bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 

của các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp 
và các cơ quan cấp trên trong việc tham mưu xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các 

văn bản pháp luật: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản pháp luật, văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường đến các cá nhân, phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, các  đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019;
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- Kết quả thực hiện:
+ Kế hoạch phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
+ Báo cáo kết quả hoạt động phổ biến, tập huấn.
2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, các  đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019;
B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường.
1. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật.
- Lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2019: đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ.
- Nội dung công việc: Thực hiện đánh giá tình hình thi hành các quy định 

pháp luật. Nội dung và hình thức theo dõi: theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và hướng dẫn từ 
Điều 1 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Tư pháp.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
của các phòng, Chi cục (06 tháng, năm hoặc báo cáo theo chuyên đề khi có yêu 
cầu) có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp 
luật.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, các  đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công quản lý. Văn 
phòng Sở tổng hợp, báo cáo kết quả.

- Thời gian hoàn thành: 6 tháng và cuối năm 2019;
2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm: đất đai, khoáng 

sản, môi trường, tài nguyên nước.
- Nội dung công việc: Thực hiện việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

lồng ghép trong nội dung kiểm tra công tác CCHC ở các phòng, đơn vị trực 
thuộc.

- Kết quả: Báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật.
 - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

          - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 
3. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 
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- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại các 
phản ánh, kiến nghị, tham mưu Giám đốc Sở xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông 
tin.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở;
- Kết quả thực hiện: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản 
ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

 4. Theo dõi, tổng hợp và đánh giá chung về tình hình thi hành pháp 
luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

- Nội dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị 
định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính theo Kế hoạch này và việc 
thu thập thông tin từ hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản pháp luật.

-  Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở;
- Thời gian thực hiện: Các phòng, các đơn vị gửi kết quả về Văn phòng Sở 

trước ngày 30/9/2019; Văn phòng Sở tổng hợp, trình Giám đốc Sở ký gửi Sở Tư 
pháp trước ngày 05/10/2019.

 - Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 
2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, các phòng các đơn vị  tổ chức triển khai 

thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp (trường hợp 
đột xuất có văn bản yêu cầu của Sở). Nội dung báo cáo phải đầy đủ thông tin 
theo kế hoạch do các phòng, các đơn vị đề xuất, xây dựng; có kiến nghị, đề xuất 
cụ thể.

2. Giao Chánh Văn phòng giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra và tham 
mưu tổng hợp, báo cáo kết quả năm 2019 đúng thời gian quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, các phòng, các đơn vị có khó khăn, vướng 
mắc kịp thời phản ánh về Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để xem xét, xử 
lý.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị trực thuộc 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Văn phòng Sở) thực hiện trước 
ngày 10/01/2019.
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Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi về Văn phòng Sở tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/10/2019.

Báo cáo tổng hợp các nội dung tại phần B kế hoạch này; báo cáo theo yêu 
cầu đột xuất của Sở Tư pháp; UBND tỉnh./.

           GIÁM ĐỐC
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