
 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-STC Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm,  

liên ngành và thực hiện công tác  quản lý tình hình thi hành pháp luật về 

 xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021; Kế hoạch số 26/KH-UBND 

ngày 09/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện công tác quản 

lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng năm 2021, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và quản lý tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở trong năm 2021 với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo công tác quản lý tình hình theo dõi, thi hành pháp luật được 

thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 và lĩnh vực tài chính
1
. 

2. Tăng cường trách nhiệm và năng lực trong việc tham mưu cho UBND 

thành phố về công tác theo dõi, thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2021 và lĩnh vực tài chính. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, thi hành pháp luật, thực 

hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho công tác này được thực hiện nghiêm 

túc, góp phần nâng cao hiệu quả tình hình thi hành pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi 

phạm hành chính. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của công tác theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn thành phố năm 2021 chia làm 3 lĩnh vực 

- Về quản lý, sử dụng đất đai, rừng. Phạm vi theo dõi là việc thi hành pháp 

                                           
1
 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015, Luật ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CPngày 

14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. 
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luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và 

chuyển mục đích sử dụng rừng. 

- Về bảo vệ môi trường. Phạm vi theo dõi là việc thi hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo. 

- Về phòng cháy và chữa cháy. Phạm vi theo dõi là việc thi hành pháp luật 

về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

b) Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

- Phổ biến, quán triệt các văn bản QPPL thuộc 03 lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành nêu trên và các văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Tổ chức 

lớp tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 

70/2019/TT-BTC cho đối tượng là công chức tài chính kế toán xã, phường, lãnh 

đạo UBND xã, phường, công chức phụ trách phường xã của Phòng Tài chính kế 

hoạch quận, huyện và công chức quản lý ngân sách địa phương của Sở Tài chính. 

- Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; điều tra 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo 

hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

2. Về công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính  

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

cho công chức, viên chức, người lao động và người dân. Tạo điều kiện cho công 

chức phụ trách công tác thi hành pháp luạt về xử lý vi phạm hành chính tham gia 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

b) Tham gia cùng Sở Tư pháp kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số đơn vị để kịp thời phát hiện sai phạm, 

khó khăn, vướng mắc trong công tác này; kịp thời đề xuất giải pháp để khắc phục 

sai sót của hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và hậu quả (nếu có). 

c) Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 

d) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành 

chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực 

tiễn hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn để báo cáo UBND thành phố kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Công tác thống kê, báo cáo  

Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hằng năm đối với công tác theo dõi, thi 

hành pháp luật và công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính thuộc lĩnh vực tài chính theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 



3 

 

Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở về kết quả thực hiện. 

b) Tiếp tục triển khai “Ngày pháp luật” trong tháng để tuyên truyền vận 

động về các chính sách, pháp luật của nhà nước cho công chức, viên chức, người 

lao động và các tổ chức, công dân. 

c) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác 

pháp chế giữa các phòng thuộc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ pháp chế ngành theo quy định
2
. 

2. Các phòng thuộc Sở 

Trên cơ sở Kế hoạch, các phòng thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác theo dõi, thi 

hành pháp luật và quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

thuộc lĩnh vực tài chính. Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện chế độ báo cáo đảm 

bảo chất lượng và tiến độ. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong năm 2021, yêu cầu các 

phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
 

                                           
6 Quyết định 249/QĐ-STC ngày 28/4/2017 của Sở Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế giữa các phòng 

thuộc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng  
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