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KẾ HOẠCH 

Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-SGTVT ngày 06/01/2023 của Sở GTVT Bắc 

Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; 

 Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 

2023, với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao 

thông vận tải trên địa bàn tỉnh, kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả 

quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông 

vận tải.  

 - Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo của các văn bản quy phạm 

pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó kiến nghị các giải pháp nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo 

dõi theo lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý. Nội dung công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật được triển khai toàn diện, có xác định trọng tâm, trọng điểm. 

 - Đảm bảo tính khách quan công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi 

thi hành pháp luật, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi 

nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. 

 - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình 

triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đưa công tác này vào nền 

nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật 

 1.1. Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn, tập huấn 

nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc ngành giao thông vận tải. 

 1.2. Rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

luật tại đơn vị. 
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 1.3. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (Thực hiện thường xuyên): 

 - Triển khai theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các 

văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời. 

 - Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2023 (Có Kế hoạch riêng). 

 2. Theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực, phạm vi được phân công 

 2.1. Theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm. 

 Trên cơ sở các lĩnh vực thuộc chủ đề năm 2023 do Bộ GTVT và UBND 

tỉnh chỉ đạo, Sở Giao thông vận tải lựa chọn một trong số những chủ đề trọng 

tâm cần theo dõi trong năm 2023 gồm: 

 - Việc thi hành pháp luật về hành chính, công vụ trong ngành giao thông vận 

tải; 

 - Việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải; 

 - Việc thi hành pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

 - Việc thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; 

 - Việc thi hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất 

lượng công trình xây dựng, công tác đấu thầu trong ngành giao thông vận tải; 

 - Việc thi hành pháp luật về công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch, cấp, 

đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Bắc Kạn; 

 - Việc thi hành pháp luật về hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện 

trên địa bàn Bắc Kạn. 

 Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

lựa chọn trong số các lĩnh vực trọng tâm nêu trên để theo dõi, đánh giá. Định kỳ 

6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra Sở) 

để tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định. 

 Đối với các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Ngành giao thông 

vận tải (không nêu trong kế hoạch này), các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở vẫn 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-

BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật để công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở GTVT Bắc Kạn được thực hiện toàn 

diện. 

 2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. 
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 - Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đối với những vấn 

đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

 - Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở và các phòng, ban 

chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong 

dư luận. 

 2.3. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

 Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập, phân 

loại, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông 

tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực đơn vị mình được 

giao quản lý; xem xét xử lý, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những thông tin tiếp 

nhận được. 

 2.4. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật. 

 Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thông qua kiểm 

tra, khảo sát, thu thập thông tin…Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành tự 

kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo tình hình thi hành pháp luật 

thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị mình được giao quản lý. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

 1.1. Văn phòng Sở 

 - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở rà soát, sắp xếp, bố trí phân công cán bộ làm 

công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 - Phối hợp Thanh tra Sở và các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn, tập huấn 

nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc ngành GTVT; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban đơn vị thuộc Sở triển 

khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 

Bắc Kạn. 

- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt 

động của công tác này. 

 - Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi 

quản lý của Văn phòng Sở theo quy định. 

 1.2. Thanh tra Sở 

 - Là đầu mối giúp Giám đốc Sở quản lý công tác theo dõi thi hành pháp 

luật thuộc phạm vi của Sở. 
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 - Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn. 

 - Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp 

luật của toàn ngành, báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT, Sở Tư pháp, UBND tỉnh, cơ 

quan chuyên môn cấp trên và các đơn vị liên quan theo quy định. 

 - Chế độ báo cáo: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5); báo cáo năm (trước 

ngày 10/10). 

1.3. Các Phòng, ban, đơn vị liên quan 

- Phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của đơn vị 

mình. 

 - Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật 

trong phạm vi quản lý, báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT (qua Thanh tra Sở) theo quy 

định. 

 - Chế độ báo cáo: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/5); báo cáo năm (trước 

ngày 05/10). 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật do ngân sách nhà 

nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tổ 

chức triển khai thực hiện tại đơn vị đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời phản ánh, đề xuất với Lãnh đạo Sở 

(qua Thanh tra Sở) để tham mưu chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Bộ GTVT (b/c); 

- Thanh tra Bộ GTVT (b/c); 

- Cục ĐBVN (b/c); 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTS (Ô Thắm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Ngọc Thuyết 
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