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KẾ HOẠCH 

Theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-CTK ngày 05 tháng 3 năm 2015  

của Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng 

thi hành pháp luật trên một số 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. 

2. Yêu cầu 

Triển khai các nội dung kế hoạch này tại các phòng cơ quan Cục, Chi 

Cục Thống kê cấp huyện; bảo đảm công tác theo dõi thi hành pháp luật đạt mục 

đích đề ra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình pháp luật 

1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn 

bản pháp luật, tập trung một số văn bản mới ban hành. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản 

pháp luật của Cục Thống kê; Báo cáo kết quả các hoạt động phổ biến, tập huấn 

gửi Tổng Cục Thống kê, Sở Tư pháp tỉnh. 

2. Sắp xếp, tổ chức cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Cục. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Kết quả thực hiện: Báo cáo về việc sắp xếp, bố trí nhân sự làm công tác 

theo dõi thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp tỉnh. 

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

Nôi dung thực hiện: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

thống kê.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện: Thanh tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và 

phương án các cuộc điều tra thống kê tại các cơ quan, đơn vị. 

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



Nội dung: tiếp nhận, thu nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

cơ quan, tổ chức và thông tin trên trang thông tin điện tử 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. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.  

- Kết quả thực hiện: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên trang thông tin điện tử. 

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

Nôi dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật căn cứ 

theo Kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê, Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và từ hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.  

- Kết quả thực hiện: Các báo cáo về tình hình thi hành pháp luật gửi Tổng 

Cục Thống kê và Sở Tư pháp tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác 

(nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thanh tra Thống kê  

Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống 

kê cơ sở và phương án điều tra thống kê tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục; Chi cục Thống kê cấp huyện 

Phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 

của Kế hoạch này. 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này đến công chức và người 

lao động. Thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công 

chức trong khi thực thi công vụ. 

Phối hợp với Phòng Thanh tra Thống kê thực hiện công tác kiểm tra việc 

theo dõi thi hành pháp luật./. 

       CỤC TRƯỞNG 
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 Đỗ Văn Cống 


