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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND
tỉnh Hậu Giang về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật năm 2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình
thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) thực hiện công
tác theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào lĩnh vực trọng tâm về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham
nhũng.
Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành các quy định của pháp
luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất; bảo vệ
môi trường; phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, kịp thời phát hiện
những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh
vực này.
2. Yêu cầu:
Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường
xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của các đơn vị trực thuộc Sở.
Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc Sở trong
quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của
các đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Phạm vi nội dung theo dõi:
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Theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống
tham nhũng và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm
chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.
2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:
- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành (tổ chức tuyên truyền, phổ biến, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện
pháp luật…) các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, thu hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng và
các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân
thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.
- Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực trên.
b) Xem xét, đánh giá tình hình đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật:
- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến
các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, thu hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng và các văn bản
pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật,
nâng xếp hạng chỉ số B1.
- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực
và mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành các quy
định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu
hồi đất, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp
hạng chỉ số B1.
c) Xem xét, đánh giá 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 đối với các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống
tham nhũng và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để
giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.
- 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 đối với các quy
định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu
hồi đất; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp
hạng chỉ số B1.
- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các quy
định của pháp luật trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu
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hồi đất, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp
hạng chỉ số B1.
3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này:
- Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi
trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất hướng dẫn, đôn
đốc việc thực hiện Kế hoạch này.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:
- Nội dung hoạt động:
+ Thu thập thông tin từ báo cáo của các đơn vị trực thuộc có liên quan về
tình hình thi hành pháp luật theo nội dung Kế hoạch.
+ 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 phản ánh, cung
cấp đối với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được kiểm tra, theo dõi.
- Cơ quan thực hiện: Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Chi
cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị trực thuộc Sở
có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:
- Nội dung công việc: Sở không thành lập Tổ kiểm tra nhưng giao Thanh
tra Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng
ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tự kiểm tra, theo dõi thi hành pháp
luật, đánh giá khách quan thực trạng thi hành các quy định của pháp luật, kịp thời
phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong
các lĩnh vực này.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Chi
cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất
và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu Sở báo cáo kết quả kiểm tra
theo dõi thi hành pháp luật về Sở Tư pháp. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục
vụ Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.
4. Thực hiện Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành
pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022:
Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở
tổ chức, thực hiện Kế hoạch số 3995/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của
UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ
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chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(bố trí công chức pháp chế chuyên trách theo đề án được duyệt).
5. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng
ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan có trách
nhiệm báo cáo theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, thu hồi đất, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật thực hiện
một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm Chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng
chỉ số B1 gửi về Thanh tra Sở trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 (thời điểm lấy
số liệu báo cáo từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021)
để Thanh tra Sở tổng hợp trình Sở báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở:
Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan triển khai thực
hiện Kế hoạch này.
Tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu Sở báo cáo kết quả thực hiện công
tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 theo đúng thời gian quy định.
2. Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng
ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất:
Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện Kế hoạch này và thực hiện việc theo
dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực đơn vị mình được phân công quản
lý. Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở để
tổng hợp trình Sở báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định.
3. Văn phòng Sở:
Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ- b
TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm
2018 - 2022” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh
về Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo Sở chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Việt

