
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-UBND         Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2022 

               

KẾ HOẠCH 

Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn, năm 2022  

 

Căn cứ 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. 

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.  

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của tỉnh Bắc Kạn năm 2022 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người 

lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch 

COVID-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành), UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát và 

thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2022 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thu thập thông tin, nắm tình tình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở 

đó đánh giá tình hình, những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề 

xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.   
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2. Yêu cầu  

- Đa dạng các hình thức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phù hợp với 

thực tế của địa phương như: Thông qua phiếu khảo sát, tổ chức các hội nghị/hội 

thảo/tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, thanh tra, giám sát… nhằm nắm bắt toàn diện, 

đa chiều các thông tin. 

- Xác định cụ thể nội dung, đối tượng, biện pháp thực hiện; sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện và gắn với hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cuộc điều tra, khảo sát 

được thực hiện nghiêm túc, khách quan; số liệu phản ánh đúng thực trạng, 

không gây trở ngại, phát sinh chi phí cho cơ quan, đơn vị, cá nhân được khảo 

sát, lấy ý kiến và đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

A. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

1. Lĩnh vực và phạm vi điều tra, khảo sát 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử 

dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 theo 

các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

2. Nội dung điều tra, khảo sát  

Các nội dung điều tra, khảo sát cơ bản, gồm: 

- Công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong bối cảnh dịch COVID-19.  

- Thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong bối cảnh dịch COVID-19. 

- Công tác rà soát, thống kê, hỗ trợ người dân, người lao động, người sử 

dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19. Kết 

quả đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng này. 

- Nguồn lực đảm bảo trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. 
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- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị trong thực hiện 

các chính sách hỗ trợ. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

(Các nội dung điều tra, khảo sát chi tiết sẽ thể hiện cụ thể trong Phiếu 

khảo sát giao Sở Tư pháp xây dựng) 

3. Hình thức điều tra, khảo sát 

Để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và thích ứng linh hoạt với tình hình dịch 

COVID-19, khảo sát trực tiếp/gián tiếp thông qua mẫu phiếu, như sau: 

- Điều tra, khảo sát gián tiếp: Thông qua gửi phiếu khảo sát (qua mail 

công vụ, hồ sơ công việc, qua dịch vụ bưu chính...) đến các tổ chức, cá nhân 

được lựa chọn khảo sát. 

- Điều tra, khảo sát trực tiếp: Thông qua các hội nghị/hội thảo/tọa đàm tổ 

chức lấy ý kiến hoặc lồng ghép phát phiếu khảo sát tại các hội nghị/tọa đàm; 

trực tiếp khảo sát tại cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn.  

4. Đối tượng, thời gian thực hiện điều tra, khảo sát  

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Một số sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp 

xã; doanh nghiệp, hợp tác xã; người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2022. 

5. Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát về 

TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022. 

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2022. 

B. Thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật  

1. Lĩnh vực thu thập thông tin: Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (như 

trên) 

2. Hình thức thu thập thông tin 

Ngoài hình thức thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật thông qua 

điều tra, khảo sát bằng phiếu khảo sát tại mục A, phần II của Kế hoạch này, sẽ tổ 

chức thực hiện các hoạt động sau để thu thập thông tin: 

2.1. Rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành.  
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2.2. Tổ chức các Hội nghị/hộithảo/tọa đàm trực tuyến hoặc trực tiếp để thu 

thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2022. 

Việc tổ chức các Hội nghị/hộithảo/tọa đàm theo kế hoạch riêng do Sở Tư 

pháp, các sở, ngành có chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành năm 2022. 

2.3. Thông qua các hoạt động kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật 

- Thông qua hoạt động kiểm tra: Theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 

11/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra liên ngành công tác TDTHTHPL và thi 

hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xác định 

trọng tâm, liên ngành năm 2022. 

2.4. Thông qua thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức 

Thông qua báo cáo kết quả thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

bối cảnh dịch COVID-19 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước; 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từ các 

phương tiện thông tin đại chúng; thông qua báo cáo của Cơ quan dân cử, Mặt 

trận Tổ quốc từ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.  

3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

4. Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả thu thập thông tin, trong đó: 

- Đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Báo cáo kết quả thu 

thập thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành tổng hợp chung trong Báo cáo TDTHTHPL năm 2022, gửi Sở Tư 

pháp trước ngày 05/12/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Đối với Báo cáo kết quả thu thập thông tin về tình hình theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh, Sở Tư pháp chủ động 

xây dựng, hoàn thành trong Quý IV năm 2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp 

- Chủ trì và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện các nội dung về điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tình hình thi hành 
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pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cấp tỉnh, đảm bảo về thời gian, 

yêu cầu theo đúng Kế hoạch này. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các VBQPPL thuộc lĩnh vực 

theo dõi trọng tâm, liên ngành.  

- Xây dựng và phê duyệt Phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xây 

dựng phương án khảo sát; lựa chọn hình thức, đối tượng khảo sát phù hợp với 

đặc điểm tình hình cụ thể của tỉnh. 

- Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp. 

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp để xây dựng và ban 

hành báo cáo tổng thuật, báo cáo kết quả thu thập thông tin, gửi UBND tỉnh và 

Bộ Tư pháp;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo sau hoạt động 

TDTHTHPL. 

2. Các sở, ngành, địa phương 

2.1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động 

tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát 

theo nội dung đã được phân công tại Chương trình phối hợp số 165/CTPH-TP-

LĐTB&XH-LĐLĐ-HHDN ngày 10/03/2022 về thực hiện nhiệm vụ 

TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022. 

2.2. Các Sở, ngành khác liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh: Thông qua thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực theo dõi 

trọng tâm, liên ngành của tỉnh, đánh giá những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (tổng hợp chung vào 

báo cáo theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của đơn vị), gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 05/12/2022. 

3. Các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân được khảo sát  

Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan theo mẫu 

Phiếu khảo sát do Sở Tư pháp cung cấp. 
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4. Kinh phí tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao năm 2022, các đơn vị được giao chủ 

trì chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tỉnh Bắc Kạn 

năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy các 

đơn vị chưa sử dụng VNPT-iOffice): 

- Bộ Tư pháp (Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL);                                      

- TT Tỉnh ủy;  

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh;                               

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Viện KSND tỉnh; 

- TAND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ tỉnh;  

- UBND cấp huyện;  

- UBND cấp xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên 

minh HTX; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, Minh. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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