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THÔNG BÁO 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai 

thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. 

     

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; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

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

thông báo kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại 03 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường) và 01 doanh nghiệp nhà nước do 

UBND tỉnh quản lý (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi Lạng Sơn). 

II. CÁCH THỨC KIỂM TRA 

- Các đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về tình hình thực 

hiện công tác pháp chế năm 2020 (theo các nội dung yêu cầu) gửi đến Sở Tư 

pháp.  

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm 

tra qua báo cáo; trong trường hợp cần thiết cần tổ chức kiểm tra tại đơn vị sẽ có 

thông báo sau.  

- Các đơn vị được kiểm tra gửi Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Tư pháp.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế 

năm 2020 như sau: 
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1. Nội dung báo cáo 

a) Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 

- Việc bố trí công chức làm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính 

phủ. 

- Việc bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác (cơ sở vật chất, trang 

thiết bị làm việc...) để triển khai thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan. 

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn công tác pháp chế.  

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

- Đề xuất, kiến nghị. 

b) Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi Lạng Sơn 

- Việc bố trí nhân viên pháp chế theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.  

- Việc bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác (cơ sở vật chất, trang 

thiết bị làm việc...) để triển khai thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan. 

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn công tác pháp chế.  

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Đề xuất, kiến nghị. 

2. Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 

15 tháng 9 năm 2020. 

3. Các đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 20/9/2020.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị 

phản ánh về Sở Tư pháp thông qua phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật (Số điện thoại 02053. 879.713)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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