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                   Vũ Muộn, ngày       tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực  

văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn xã Vũ Muộn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-VHTT, ngày 17/6/2022 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Bạch Thông về việc thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  UBND xã vũ Muộn xây dựng kế 

hoạch thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 

2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 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 ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. 

- Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử 

lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, 

vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống 

nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực. 

2. Yêu cầu 

- Khách quan, công khai, minh bạch; 

- Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình 

theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lặp, chồng chéo. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP 

LUẬT NĂM 2022 

1. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật 

- Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành (đảm bảo tính kịp thời, đầy 

đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết). 

- Công tác bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy 

đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; mức độ đáp 

ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở 

vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật); 



- Việc tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính 

chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp 

luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của 

tổ chức, cá nhân). 

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật. 

2. Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Trong năm 2022, tập trung theo dõi các lĩnh vực trọng tâm: 

+ Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa 

cơ sở; các hoạt động quảng cáo… 

+ Tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Trung ương, Bộ văn hóa, Thể thao và du 

lịch và các bộ, ngành triển khai. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các 

nguồn sau: Báo cáo của các thôn, đơn vị trên địa bàn xã; kết quả hoạt động kiểm 

tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thông tin, phản ánh dư luận trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân 

và các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong 

các lĩnh vực trọng tâm 

 Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của 

các thiết chế văn hóa cơ sở; các hoạt động quảng cáo…tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã tổ chức lồng ghép kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn xã gắn với kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, hương ước, quy ước… 

3. Tổng kết tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

Tổ chức tổng kết, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật theo yêu cầu của UBND huyện. 

4. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật báo cáo lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân xã và tham mưu xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định (nếu có). 

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực 

hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. 

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật. 

5. Tổ chức các cuộc họp phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Tổ chức đánh giá lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị để triển khai nhiệm 

vụ theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh 



giá tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật… để có đề xuất phù hợp với nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất biện pháp 

quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH phụ trách VHTT xã 

- Căn cứ vào Kế hoạch này có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện công 

tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa 

bàn xã. 

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo phát triển 

VHTT&DL xã và các thôn tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch.  

- Phối hợp với ban chỉ đạo phát triển VHTT&DL xã kiểm tra lồng ghép việc 

thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia 

đình, hương ước, quy ước…trên địa bàn các thôn. 

- Tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác năm 2022 về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gửi về UBND 

huyện (qua phòng VHTT) trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 theo quy định. 

2. MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo phát triển VHTT&DL 

xã; đài truyền thanh xã và các thôn trên địa bàn 

- Phối hợp cùng với công chức VHXH phụ trách VHTT xã triển khai nội 

dung kế hoạch. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân 

chấp hành nghiêm các quy định pháp của pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch trong phạm vi quản lý. 

- Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, đăng tải 

lên Trang thông tin điện tử xã các văn bản liên quan đến các quy định pháp của 

pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho nhân dân biết chấp hành. 

- Kịp thời phát hiện, phản ánh tình hình thi hành pháp luật cho UBND xã qua 

công chức VHXH phụ trách VHTT để tham mưu cho UBND xã xử lý theo quy định.  

Trên đây là kế hoạch thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của UBND xã Vũ Muộn./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- TTĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- BCĐ phát triển VHTT&DL xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn trên địa bàn xã. 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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