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KẾ HOẠCH 

Công tác pháp chế năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, bảo đảm pháp chế xã hội chủ 

nghĩa trong quản lý, điều hành và thi hành pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Công tác pháp chế phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, 

có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-SNN ngày 24/02/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2021.  

Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh, tuân thủ nghiêm quy trình xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật 

theo quy định, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND tỉnh do đơn vị tham mưu soạn thảo, trình ban hành, kịp thời 

phát hiện, tham mưu người có thẩm quyền xử lý nội dung trái pháp luật hoặc 

không còn phù hợp phát hiện qua kiểm tra, rà soát. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
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- Đơn vị  phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Chi tiết theo Kế hoạch số 13/KH-SNN ngày 

24/02/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các 

hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp.  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn bản số 248/SNN-VP ngày 24/02/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Văn bản số 601/SNN-VP ngày 

12/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và đề xuất, 

kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn bản 601/SNN-VP ngày 12/4/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tổ chức thực hiện các kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT: Kế hoạch 

số 28/KH-SNN ngày 7/4/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 

2021 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 19/02/2021 về thực 

hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác bồi thường của Nhà nước 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
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năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Văn bản số 440/SNN-VP ngày 

22/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện công tác trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị  phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn bản số 440/SNN-VP ngày 22/3/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

6. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề, các quyết 

định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; tham mưu các vấn đề pháp lý, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu 

cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Sở theo lĩnh vực tham mưu quản lý. 

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn 

vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này; định kỳ 

hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Văn phòng Sở 

Chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021; theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tham mưu tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) tình hình, kết quả thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư pháp (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. (Linh.4b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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