
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021  

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận  
                                                                                                                                                                  

        Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 

trên địa bàn tỉnh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; 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 của Chính phủ. 

- Tuyên truyền đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường 

xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Truyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; 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 của Chính phủ; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 

của UBND tỉnh về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 

2749/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 
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Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

Kế hoạch số 2387/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy đinh chi 

tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 

157/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, 

- Tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua 

gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư 

(sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng. 

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan 

- Xem xét, rà soát, đánh giá tình hình ban hành văn bản có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan như: Luật Báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện, 

Luật viên chức, Luật tuyển dụng, Luật Quảng cáo… 

- Thực thi nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đối với các phòng chuyên môn. 

- Xem xét, đánh giá tình hình đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật, tuân 

thủ pháp luật, việc xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng chuyên môn; với 

các Sở, ban, ngành; tăng cường thông tin tuyên truyền thực hiện theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật về tính thống nhất, khả thi, phù hợp và tính chính xác trong thi 

hành pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giám Đốc Đài quán triệt, chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

thông tin, tuyên truyền về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 đảm bảo 

thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

- Trưởng các phòng chuyên môn căn cứ Kế hoạch tuyên truyền theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2021 của Đài để triển khai thực hiện tại phòng mình 

đạt hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể như sau:  

a) Phòng Nội dung 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức…tạo bước chuyển biến mới về nhận thức đối công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. 

- Đăng ký thực hiện đề tài phát sóng các tin, bài, phóng sự có nội dung liên 

quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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b) Phòng Kỹ thuật 

Phối hợp với phòng Nội dung tổ chức truyền hình trực tiếp các buổi tọa 

đàm, chương trình Vấn đề hôm nay, Dân hỏi – Lãnh đạo Sở, ngành trả lời…có nội 

dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

c) Phòng Hành chính tổng hợp 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Ban Giám đốc chỉ 

đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2021 của Đài; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Đài, Sở Tư pháp trước 

ngày 22/01/2021 theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 
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