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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

                  Số:            /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
      

 Hưng Yên, ngày         tháng 02  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác pháp chế năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

UBND tỉnh Ban hành chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 và 

định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của Ngành, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế lĩnh 

vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 

định 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 và Thông tư số 

01/2015/TT-BTP ngày 15/1/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; thực hiện tốt vai 

trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

 - Triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp 

chế năm 2021 trong toàn Ngành, đảm bảo pháp luật được xây dựng và thi hành 

nghiêm túc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.  

 2. Yêu cầu 

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị 

về vị trí, ý nghĩa của công tác pháp chế trong thực thi công vụ. Từng bước hoàn 

thiện tổ chức bộ máy theo hướng chuyên trách ổn định, rà soát lại đội ngũ công 

chức thực hiện công tác pháp chế, từng bước bố trí công chức chuyên trách, đào 

tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp 

chế nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế. 

 - Xác định rõ các nội dung hoạt động, tiến độ, thời gian hoàn thành, trách 

nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để chủ động thực hiện đầy đủ, 

kịp thời nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-

CP. 

 - Việc triển khai các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2021 phải được 

thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường sự phối hợp của các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc, thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 

2021 để đạt được kết quả cao.  
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 II. NỘI DUNG  

 1. Về tổ chức, bộ máy 

 - Sắp xếp, thu gọn đầu mối, đổi tên các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo 

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về Tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Bố trí 01 công chức tại Thanh tra Sở làm công tác pháp chế (Đã ban 

hành Quyết định số 353/QĐ-SVHTTDL ngày 11/9/2020 về việc phân công công 

chức đảm nhiệm công tác pháp chế thuộc Sở). 

 2. Về các hoạt động pháp chế 

 2.1. Công tác xây dựng pháp luật 

 Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:  

 - Quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Chỉ thị số 

43/CTTTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi 

hành pháp luật; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

 - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương quy định thẩm 

quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc 

trách nhiệm tham mưu ban hành của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên 

địa bàn tỉnh.  

 - Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; 

 - Giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nước của ngành trình Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công 

của Thủ trưởng cơ quan. 

 - Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn 

vị khác soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc 

đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. 

 - Giúp Thủ trưởng cơ quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến. 
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 2.2. Về công tác kiểm tra rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật 

 - Đề xuất, phối hợp với Sở Tư pháp tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP liên quan lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

 - Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu HĐND, 

UBND tỉnh xử lý kết quả rà soát văn bản theo quy định.  

 - Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn 

bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn 

phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

cho phù hợp.  

 2.3. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 - Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2021 trong phạm vi ngành quản lý. Tổ chức phổ biến, quán triệt thường 

xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản 

quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành tại địa phương đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành của 

Sở, Trang thông tin điện tử của Sở.  

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020-2025; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn 

bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa 

phương.  

 - Tổ chức quản lý, khai thác và thường xuyên bổ sung thêm đầu sách cho 

tủ sách pháp luật tại cơ quan theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 4 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật. 

  - Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại cơ quan, đơn vị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời gửi 

Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo Kế hoạch PBGDPL năm 2021. 

 2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

  - Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định tại 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 

14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra, 
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kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

 - Định kỳ xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Sở Tư pháp.  

 2.5.Về công tác bồi thường của Nhà nước 

 Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước liên quan lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch (nếu có phát sinh) theo quy định của Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác. 

 2.6. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 Tiếp tục thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của 

Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Huy động tối đa 

nguồn lực, tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên 

địa bàn tỉnh sớm tiếp cận với các tài liệu pháp lý, thủ tục hành chính, các chính 

sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước và các vấn đề pháp lý có liên quan trong 

hoạt động kinh doanh. 

 2.7. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

 - Tham gia ý kiến đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan 

trọng của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.  

 - Tham gia ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo 

quy định pháp luật. 

 - Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả vi 

pháp pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan theo sự phân công của thủ 

trưởng cơ quan.  

 2.8. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế 

 Tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan khen thưởng hoặc để Thủ 

trưởng cơ quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế. 

 2.9. Nhiệm vụ khác 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc theo quy 

định của pháp luật. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2021, báo cáo 

Giám đốc Sở kết quả thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị các phòng, ban, đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn kịp thời.  

 2. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 

này, định kỳ báo cáo 06 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 30/11) gửi 

về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ VHTT&DL; 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr.   

      PHÓ  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 
 

 

                     Đào Mạnh Huân 
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