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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác pháp chế năm 2021  

tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 176/KH-UBND, ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng  cao  ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 

dân. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021 

như sau: 

I. MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hoá Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 của UBND tỉnh 

phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của Sở Công Thương; tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế của Sở năm 

2021 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2021 phải 

được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 

Công Thương. Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các phòng, 

đơn vị thuộc Sở trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 

2021 và những năm tiếp theo. 

II. NÔỊ DUNG THƯC̣ HIÊṆ 

 1. Công tác xây dựng VBQPPL 

- Chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo 

thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPL theo quy định 

tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  

Luật ban hành VBQPPL; Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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- Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của 

HĐND, UBND tỉnh và bảo đảm thời hạn trình ban hành VBQPPL. 

2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

- Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL do Sở Công Thương 

tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra 

theo thẩm quyền các VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành có nội 

dung quy định về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương. 

- Thực hiện rà soát VBQPPL do Sở Công Thương tham mưu trình HĐND, 

UBND tỉnh ban hành để phối hợp với Sở Tư pháp định kỳ công bố danh mục 

VBQPPL hết hiệu lực theo quy định. 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các VBQPPL theo chỉ đạo của Bộ Công 

Thương. 

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021, 

tiếp tục triển khai có hiêụ quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế 

hoạch số 176/KH-UBND, ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, 

viên chức, người lao động trong đơn vị và Nhân dân. 

- Kịp thời phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được thông qua trong 

năm 2019, 2020 và các VBQPPL chuyên ngành. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 2021. 

- Tổ chức có hiệu quả “Ngày quyền lợi người tiêu dùng” năm 2021. 

- Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản mới có liên lĩnh vực của ngành quản lý đến các tổ chức, cá nhân. 

4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 

- Ban hành Kế hoạch hoaṭ đôṇg kiểm soát TTHC năm 2021. Bảo đảm tham 

mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Công Thương.  

- Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021. Thực hiện rà soát 

các quy định, TTHC theo Kế hoạch đã ban hành để kịp thời phát hiện và đề xuất 

cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định, TTHC không còn phù hợp, gây khó 

khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. 
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5. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP  

ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Tổ chức thực 

hiện Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê quyêt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 -2025;  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý và 

tham gia tố tụng trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. 

- Tăng cường đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật. 

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

- Xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2021, trong đó tập trung vào các lĩnh vực theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, 

lĩnh vực có nhiều bức xúc hoặc được dư luận quan tâm. 

- Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về  

xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) theo quy định. Tập trung tổ chức thực hiện 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật.  

7. Công tác bồi thường của Nhà nước 

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số 

Điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ  

1. Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện công tác 

xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; công tác kiểm tra và 

xử lý VBQPPL; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác kiểm soát 

TTHC. 
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2. Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác bồi 

thường của Nhà nước và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ Sở có trách nhiệm phối hợp 

với Văn phòng Sở, Thanh tra Sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch 

này. Đồng thời xây dựng báo cáo các lĩnh vực theo nội dung kế hoạch và gửi về 

Văn phòng Sở để tổng hợp theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021 tại Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP(NTA). 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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