
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3485 /STP-PBGDPL&TDTHPL 

 

 
 Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

 

V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật năm 2018 
    

  Kính gửi:  
 

 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018; Sở Tư pháp được giao 

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng 

báo cáo của UBND tỉnh về công tác TDTHTHPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh.  

Để có số liệu tổng hợp xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 

TDTHTHPL; Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố như sau: 

1. Nội dung báo cáo:  

Các cơ quan, đơn vị lập báo cáo theo đề cương và các biểu mẫu sử dụng 

để tổng hợp số liệu kèm theo Báo cáo công tác TDTHTHPL: 

1.1. Đối với báo cáo TDTHTHPL chung: 

Các cơ quan, đơn vị lập báo cáo theo đề cương và các biểu mẫu sử dụng 

để tổng hợp số liệu kèm theo Báo cáo công tác TDTHTHPL, cụ thể: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện báo cáo theo đê cương số 1 và số 

liệu theo 04 biểu mẫu: 

Mẫu số 1: Bảng tổng hợp các hoạt động TDTHTHPL; 

Mẫu số 2: Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc 

ban hành văn bản quy định chi tiết; 

Mẫu số 3: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ; 

Mẫu số 4: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính khả thi. 

- UBND các huyện, thành phố: Lập báo cáo theo đề cương số 2 và tổng 

hợp số liệu theo 04 biểu mẫu: 

Mẫu số 1: Bảng tổng hợp các hoạt động TDTHTHPL; 
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Mẫu số 2: Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc 

ban hành văn bản quy định chi tiết; 

Mẫu số 3: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ; 

Mẫu số 4: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính khả thi. 

- Đối với Tòa án nhân dân tỉnh: Lập báo cáo theo đề cương số 1 và tổng 

hợp số liệu của TAND cấp huyện và cấp tỉnh theo biểu mẫu số 5: Bảng tổng hợp 

vụ việc khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật đã được tòa án, các cơ quan có 

thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết  

(có đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm). 

1.2. Đối với báo cáo công tác TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm 

(dành cho cho các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương 

binh và Xã hội) 

Các đơn vị thực hiện báo cáo theo mẫu đề cương số 3 và tổng hợp số liệu 

theo 04 biểu mẫu: 

Mẫu số 1: Bảng tổng hợp các hoạt động TDTHTHPL; 

Mẫu số 2: Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc 

ban hành văn bản quy định chi tiết; 

Mẫu số 3: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ; 

Mẫu số 4: Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo 

đảm tính khả thi. 

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong các lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý của mình. Phạm vi thực hiện 

việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được xác định cụ thế như sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nêu tại Mục I, Mục II Phụ lục Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Công văn số 1475/BTP- 

QLXLVPHC&TDTHPL. 

- Sở Y tế thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các văn 

bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế nêu 

tại Mục I, Mục III Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm 

theo Công Văn số 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL. 
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật đôi với các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội căn cứ theo Mục I, Mục 

IV Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Công văn 

số 1475/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL. 

(có Công văn số 1475/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL gửi kèm) 

2. Thời điểm lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo 

- Thời điểm lấy số liệu 

 Báo cáo công tác TDTHTHPL năm 2018 (TDTHTHPL chung, 

TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm) lấy số liệu từ 01/10/2017 đến hết 

30/9/2018.  

- Thời hạn gửi báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 06/10/2018 

để tổng hợp (đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ: pbgdplls@gmail.com).  

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên hệ theo 

số điện thoại: 0205.3 717.827./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Bc); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, PBGDPL&TDTHPL. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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