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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác pháp chế năm 2020  

 
 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế, Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp 

chế, Kế  hoạch số 01/KH-UBND  ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp 

chế tại Sở. 

2. Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế quy định tại Nghị 

định số 55/2011/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ 

Tư pháp và các văn bản có liên quan. 

3. Tiếp tục củng cố đội ngũ công chức làm công tác pháp chế (sau đây gọi 

tắt là cán bộ pháp chế), nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

công tác pháp chế theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác pháp chế 

 Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP; Thông tư số 01/2015/TT-BTP và các văn bản có liên quan về 

pháp chế tới công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ 

liên quan đến quản lý nhà nước về pháp chế trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thi hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (sau khi được ban hành) và các văn bản có liên quan 

về tổ chức và hoạt động của cơ quan  

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

2. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế  

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan 
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chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định (sau khi Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung). 

Thời gian thực hiện: trong năm 2020. 

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế 

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 

do tỉnh quản lý tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy 

định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BTP về xây 

dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và 

xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà 

nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham mưu các vấn đề pháp 

lý và tham gia tố tụng. 

Thời gian thực hiện: trong năm 2020. 

4. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ 

công tác pháp chế 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ban, ngành của tỉnh.  

Cử cán bộ tham dự đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra về tình hình 

thực hiện công tác pháp chế tại 2-3 cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước 

do UBND tỉnh quản lý.  

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020. 

6. Báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế 

Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác pháp chế theo quy định về chế độ 

báo cáo và yêu cầu của Bộ Tư pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan để tham mưu cho Lãnh 

đạo Sở thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch; tham mưu cho Lãnh đạo Sở 

phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch; định 

kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở. 
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 2. Văn phòng Sở tham mưu bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết 

để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

 Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp về thực hiện công tác pháp chế năm 

2020./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - BTP; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

   

Vũ Quang Hưng 
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