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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-STP Bắc Kạn, ngày         tháng 01 năm 2020 

           
            

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về việc ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh năm 2020 của tỉnh với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2020. Triển khai đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

1.1. Tham mưu kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

và công tác pháp chế năm 2020. 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019. 

1.2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2019. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019. 

1.3. Tham mưu trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định danh mục Nghị quyết 

của HĐND cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2019 và khi có thông báo của Bộ Tư pháp. 

* Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL. 

2. Công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành 
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pháp luật. 

3. Công tác bổ trợ tư pháp 

- Tham mưu quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020. 

* Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, 

hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

4.2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 

4.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2020. 

4.4. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 

15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 

* Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, Trưởng các phòng chuyên môn 

tổ chức thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; định kỳ hằng tháng, quý (trước 

ngày 20 hằng tháng và 18 tháng cuối quý) báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND 

tỉnh theo quy định/. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở KH&ĐT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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