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Phi ThO, ngày,,61 tháng 02 nám 2020 

KEHOACH 
Thtrc hin cong tác theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut 

trong linh viuc trçng tam, lien ngành v bão v môi trirong nãm 2020 

Thirc hin Nghj djnh 59/2012/ND-CP ngày 23/7/2012 cüa ChInh phü v 
theo dôi tInh hInh thi hành pháp lut; K hotch s 317/KH-UBND ngày 
03/02/2020 cüa UBND tinh Phü Th9 v theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut 
trong lTnh virc tr9ng tam, lien ngành nãm 2020 trên dja bàn tinh; Sâ GTVT Phü 
Th9 xây dijng K hoach nhu sau: 

I. MuC  IMCH, YEU CAU 

1. Myc dIch: 

To chüc thc hin các quy djnh tti Nghj djnh 59/20121ND-CP ngày 
23/7/2012 ciia ChInh phü v theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut; Xem xét 
dánh giá vic thi hânh pháp lut v theo dOi tInE hInh thi hành pháp lust; dánh 
giá thirc trng và hiu qua thi hành pháp lut, kp thai don dc, t chüc va 
huâng dn vic thi hành van bàn quy phtm pháp lut. Trin khai theo dôi, 
nghiên cü'u hoàn thin h thng pháp lut trong cong tác theo dOi thi hành pháp 
lut. 

Kjp thai nm bt tInh hinh thi hành pháp lut trong linh vi.rc tr9ng tam 
nàm 2020; don dc, t chiirc và hithng dn thi hành các van bàn quy phim pháp 
lut, tü do tim ra nhüng khó khàn, vithng mc trong vic thrc hin các van bàn 
quy phtm pháp lut, kin ngh các giài pháp nâng cao hiu qua thi hành pháp 
lut và hoàn thin h tMng pháp lut, dê xut sira dôi, bô sung cho phü hçTp vi 
tInh hinh thuc tin. 

2. Yêu cu: 

Thirc hin dy dü nguyen tc, phm vi trách nhim, ni dung và hInh 
thrc theo dOi thi hành pháp lut dugc quy dnh tai  Ngh djnh s 59/2012/ND-
CP ngày 23/7/20 12 cña ChInh phü. 

Xác dnh linh virc trpng tam näm 2020 là "tiwo döi tInh Jilnh tlii hành 
p/zap lult v báo v môi tru'ô'ng" vó'i pham vi theo dôi "Vic thrc hin trdch 
nhim quán lfl nhà nwóc v báo v môi tru'&ng nwóc, dt, không kh4 qudn lj 
chih thai". Tip tiic xây dimg và thc hin c ch phi hçp d nâng cao vai 
trO, trách nEim, tInh chñ dng cña các phông, ban, dGn v vâ các t chirc doàn 
th trong cOng tác theo dOi thi hành pháp lut, tuyên truyn, ph bin, giáo diic 
pháp 1ut. Thirc hin vic theo dOi, ph bin, giáo diic pháp lust mt cách dng 
bi, thithng xuyên, lien tiic, rng khp cho can b, cOng chirc, vien chüc, nguYi 
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lao dng và các di tiiçing có lien quan. Di mi ni dung, hInh thüc tuyên 
truyn pháp 1ut cho phü hgp vâi tüng dan vj, tüng diêu kin hoân cânh triiing 
hcrp ci th, xác djnh ciii th ni dung, tin d, thai gian hoàn thành, chü tr9ng 
pM bin các quy djnh pháp 1u.t ci th, thik thrc lien quan trirc tiêp den nhim 
v1i quàn 1 cüa ngành. 

Theo dOi tInh hInh thi hành pháp lut phâi drnyc thirc hin thung xuyên, 
lien tçic, dánh giá tInh hInh thi hành pháp 1ut phài khách quan, chInh xác, hiu 
qua tránh hInh thirc. 

Tang cithng sir pMi hp giüa các co quail; các phông, ban, don vj có 
lien quan trong qua trinh trin khai, theo dôi tInh hInh thi hành pháp lust v xr 
1 vi pham hành chInh, dam bào igi Ich cüa Nhà nuéfc, quyn và igi Ich hgp 
pháp cüa th chiirc, cá nhân. 

II. NQI DUNG THIIC HIEN: 

1. PM bin thirc hin K hoach theo dOi tInh hInh thi hành pháp lust v 
bào v môi trithng 

Các phông, ban, don vj thuc Si theo chirc nãng, nhim vi và thirc t 
cong tác t chüc tuyên truyn, pM bin pháp lust  v theo döi thi hành pháp 
lust và xir 1 vi phm hành chInh trong linh virc môi trrnmg lien quan dn 
ngành giao thông vn tài cho can b, cong chirc, viên chirc, lao dng thuc S. 
Dng thai cp nht nhirng van bàn quy phtm pháp lut mi diu chinh v lTnh 
virc bào v mOi trung hoc k hoch thanh tra, kim tra lien ngành v mOi 
truông trên Trang thông tin din tü cüa STi, H tMng quân l van bàn diu 
hành cüa (MIS). 

- Dan vi chñ trI: Thanh tra S. 

- Dan vj ph6i hgp: Ban Biên tp Trang thông tin din tir cüa Si; cac 
phông, ban don vj có lien quan. 

- Thai gian: Trong nàm 2020. 

2. T chüc rà soát van bàn quy phm pháp lut v bào v môi truông, 
lap, cp rtht danh miic các van bàn süa di, M sung hoc ban hành mi d kjp 
thii phic viii cong tác. 

Trong qua trinh t chirc thirc thi cOng vi, thumg xuyen theo dOi vic thi 
hành các van bàn quy phm pháp lut v xir 1 vi phm hành chInh d kjp thai 
phát hin các quy djnh bt cp hoc cMng chéo, khó trin khai thirc hin d d 
xuât nhrng giài pháp tháo gc khó khàn, nâng cao hiu qua thi hành pháp 1ut 
ye xü l vi phm hành chInh trong linh vrc bào v môi tnrô'ng. 

- Dan v thirc hin: Thanh tra Sà và các phông, ban don vj có lien quan. 
- Thai gian: Trong nàm 2020. 

3. Thu thp, xir l thông tin theo dOi tInh hInh thi hành pháp lut v bão 
v môi tnnng 
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Trinh Van Trung 

- Ni dung: Tiêp nhn, thu thp thông tin phàn ánh, dis lun tir các 
phucing tin thông tin di chiing; phân ánh, kiên nghj, khiêu nai,  to cáo cüa các 
Ca quan, t chirc, cá nhân có lien quail... Xir 1 theo thâm quyên hoc kiên nghj 
Ca quan, nguô'i có thtm quyên xü l theo quy djnh cña pháp 1ut. 

- Dan vj thrc hiri: Thanh tra So và các phông, ban don vj có lien quan. 

- ThOi gian: Trong nám 2020. 

4. Cfr can b tham gia Doàri kim tra lien ngành theo thành phn Doàn 
v kim tra tInh hInh thi hành pháp 1ut v báo v môi truOng. 

- ThOi gian: Thành phn Doàn, thOi gian theo Chuang trInh, K hoach 
cüa Tinh. 

5. Phi hçp thirc hin diu tra, khão sat tInh hInh thi hành pháp 1ut v 
bão v môi trixOng theo Chuong trInh, K hotch cüa Tinh. 

III. TO CH1C THUC HIEN: 

1. Giao Thanh tra SO chU trI, phi h?p  vOi Van phông SO và các phông, 
ban, dan vj thuôc SO có lien quan t chOc thrc hin các nhim viii v cong tác 
theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut tr9ng tam, lien ngành ye mOi truè'ng lien 
quan dn ngành giao thông vn tài. Chñ dng t chüc kim tra vic thi hành 
pháp lut bào v môi trrnrng thuc phm vi, linh v1rc quãn l cüa SO. Báo cáo 
két qua theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut báo v môi truOng v SO (qua Van 
phông SO) tng hcip, báo cáo UBND tinh (qua SO Tu pháp) truOc ngày 
25/11/2020. 

2. Lãnh dao các phông, ban, don vj thuc SO có lien quan can cir Kê 
hoch nay t chirc thçrc hin cong tác theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut 0 
linh v1rc phân cong quail 1. Báo cáo kt qua theo döi tInh hinh thi hành pháp 
lut cña phông, ban, don v theo quy djnh. 

Trên day l K hoch thirc hin cong tác theo dôi tInh hInh thi hành pháp 
lut tr9ng tam, lien ngàh ye báo v môi tru?mg näm 2020 cüa SO Giao thông 
van tâi tinh Phü Tho. 

Noi nhmn: 
- UBND tinh (b/c); 
- S&Tupháp; 
- GD, PGD S&; 
- Các phOng, ban, don v thuc So; 
- Trang Thông tin din tt:r cOaSO'; 
- Luu: VT, VP (P 02b 
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