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câc câp üy rlâng trong viÇc nâng cao hiÇu quâ
h hinh thi hành phâp luflt trên dla bàn tïnh

Trong nhüng nàm qua, câc câp üy ilang, chinh qoyèn ü tinh dén co sô tlâ

brâm sât câc vàn ban cüa Trung uffig, cüa tinlU quan tâm lânh d4o, chi d4o triên
ktrai viÇc tô chüc thi hành, theo dôi tinh hinh thi hành phâp luât dat két quâ tich

,
cgc, t4o sy chuyên biên hong nhân thüc và hopt dÇng cira câc càp, cérc ngàmh, gôp

phâ" nâng caoÿ thüc châp hành phâp luft cüa can bQ, daog viên và nhân dân.

Bên c4nh nhüng két quâ d4t duo. c, viêc tô chüc thi hành, theo dôi tinh hinh
thi hanh phâp luât vân côn nhüng hqn ché nhu: viêc nâm tinh hinh, phân lopi, xü lÿ
thông tin vè tinh hinh thi hanh phâp luft chua dugc chü trgng, chua c6 chièu sâu;

xü 1ÿ vi ph4m phâp luât c6 lüc, c6 viÇc chua tri-êt dê nên tinh giâo dpc, ràn de chua

cao; mQt bô phân can bô làm công tac theo dôi thi hành phâp luflt chua dâp rmg

duo. c yêu càu trong tinh hinh moi.

Dê nâng cao hiÇu quâ viÇc tô chüc *ri hành, theo dôi tinh hinh fii hành phâp

Iuft trên dia ban tinh trong thoi gian toi, Ban Thuong vU Tinh ùy yêu càu câc câp

üy dang, chinh quyèn, câc sô, baru ngarh ttoan tlê Unn dao thlrc hiên tôt m§t sô

nhiêm vU treng tâm sau:

/. Tiép tr;c quan triÇt phô biiSn câc chü truong, quan ttiêm cüa Dang, chinh

sâch, phâp lupt cüa Nhà nuôc; câc vàn ban lânh d4o, chi tl4o cüa Trung uong, cüa

tinh vè tô chüc thi hành, theo dôi tinh hinh thi hanh phâp lu$t nhu: Két luan sO Ot-

KL/TS/, ngày 4l4l2OL6 cüa Bô Chinh ti 'rrè viÇc tiép tpc thlrc hiên Nghi quyét s6

48-NQ/TW ngày 24/5t2OO5 cüa BQ Chinh t i uè "chién luqc xây dUng và hoàn

thiên hç thén7 phdp tuSt ViQt Nam", Nghi ttinh sô sgtzOLZtl{D-CP ngày 23t7t2Tl2
cüa Chinh phü "vd theo dôi tinh hinh thi hành phâp luQt", Chi thi sô O3-CT/TU,

ngày 301312016 cüa Ban Thuùng vU Tinh üy vè "tdng cuàng sç ldnh dqo cùa cdc

tép {ry, tà ch{rc tlâng trong viêc tuién khai câc bô lwît, luqt liên quan ilén linh vrc
tu,phàp" ...

2. Dày manh và thuèrng xuyên Aôi moi hinh thüc, nâng cao hiÇu quâ công
tac tuyên tuyèn ptrô Uién, giâo dgc phâp luQt nhàm t+o chuyên bién hong nhân

thüc và ÿ thtic tuân thü phap lu$t cüa crân b§, débg viên và nhân dân. Tàng cuèrng

tuyên tnryèn vè yi ttghia tâm qu* tgng cüa công tac tô chüc thi hành, theo dôi thi
hanh phâp luât dê mgi co guffi, tô chüc và nguoi dân hiêu, thyc hiÇn và tham gia
giâm sât viÇc thi hành phâp lu?t ô ctia phucmB, co guffi, tton vi.
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3. Dâurg üy Công an tinh, Ban can sg dang Viên kiêm sât nhân dân tinh, Ban
cân qr dang Tôa an nhân dân tinh, câp üy dang câc co quan tu phâp càn cü chüc nàrrg,

nhiêm \u xây dung ké hopch lânh dao, chi dpo thgc hiÇn tOt nt iêm w tô chric thi
hành, theo dôi tinh hinh thi hành phâp luâq tàng cuùng kiêm ta, giâm sât, xü lÿ, trüâc

phpc ki.p thài vi phpm, hæ ché. '

4. BanCan sy durg Üy ban nhân dân tinh chi d4o câc câp,"o qr* chrryên môn,

don vi tn;c thuQc tàng cuèmg tâch nhiêm tong công tâc tô chüc thi hành, theo dôi tïnh
hinh thi hành phâp luat tên dia ban; tiép tpc thgc hiÇn co hiêu qua Nghi dinh sô

5912012/|{D-CP ngày 23l7l2ol2 cua Chinh phü; Quyét ainn së; Z+Ztq»-TTg ngày

2610212018 cüa Thü tuong Chinh phü phê duyÇt Dè ân Aôi moi nâng cao hiÇu qua công

tâctô chüc thi hành phâp luât grai doan nàrn 2018 - 2022trên illa ban tinh và cac vàn

ban cua Trung uong liên quan dén công tac theo dôi, tô chric thi hanh ptr.lp luft..
5. Câc huyên üy, Thàu:h üy xây dUng ké hopch, chuong tinh công tac hàng

nàm eIê lânh dpo, chi d4o viÇc tô chric thi hành phâp luft và theo dôi tinh hinh thi
hành phâp luflt trên dia ban; tàng cuèmg kiêm fta, giâm sât, kip thùi chân chinh,

khâc phUc ntrüng tôn t4i, hqn ché, xü lÿ vi ph4m tong quâ frinh theo dôi, thi hanh

phâp luft cüa 6 chüc và câ nhân.

6. Dângdoàn: HQi etèng rùân dân, Mët trân Tô qutic tintr chi tl4o IDND câc

câp, mlttân Tô quôc và câc d chüc ttoan tfré giam sât viÇc thi hành, theo dôi tinh
hinh thi hanh phâp lu+t; ki.p thùi kién ngh! câc câp, câcngantr k*râc phUc nhfmg tàn

tar, han ché trong trong công tâstô chric thi hành, theo dôi thi hanh phâp luft.
7. BanNôi chinh Tinh üy chü tri phôi hqp vôi Vàn phông Tinh üy, Ban Can

sg dang UBND tinh theo dôi, dôn ttôc, kiém tra, giâm sât viÇc trién khai thgc hiÇn

Chi thi, dinh tcÿ bâo câo két quâ vôi Ban Thuùng vu Tinh üy.

Chi thi dusc pnô Uién dén câc chi bO Eing/.

T/]U BAI\ THTIOI{G Yt]Noi ntrân:
- Ban Bi thu TW Eâng, j
- Vàn phông TV/ Etuig, | -, , ,
- BanNôi chinh TlM, f de Dao cao

- BCS Dang Bô Tu phâp)
- Câc tÿc Uÿ viên BCH Dang b0 ünh,
- Câc ban cân s1r dâog, dâng doàn,
- Câc sq ban, ngành, doànthê tinh,
- Cac huyÇn ùy, Thành üy, tÎâng ùy tttc thu§c,
' Lrm Vàn phông Tirù ûy.
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