ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
–––––––––––––––

Số: 244/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quỳnh Nhai, ngày 23 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn huyện
––––––––––––
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 ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết
định số 49/QĐ-TTg ngày 13/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm,
liên ngành năm 2021; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư
pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế
hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về theo dõi
tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế
hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021. UBND
huyện Quỳnh Nhai ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp
luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn huyện với các nội dung cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh
vực trọng tâm liên ngành về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa
cháy. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
2. Yêu cầu
- Việc điều tra, khảo sát cần bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết
thực, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng nội dung; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình điều tra, khảo sát, không gây phiền hà,
trở ngại cho các cơ quan, đơn vị được điều tra, khảo sát.
- Kết thúc đợt điều tra, khảo sát phải có Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát,
kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TIẾN
HÀNH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
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1. Đối tượng điều tra, khảo sát
Điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021
của Bộ Tư pháp. Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp
luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy.
2. Nội dung điều tra, khảo sát
Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều
4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.
3. Phương pháp điều tra, khảo sát: Thông qua phiếu khảo sát gửi đến
các tổ chức, cá nhân được lựa chọn khảo sát.
3.1. Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát
a) Điều tra, khảo sát lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
- Đơn vị xây dựng mẫu phiếu khảo sát: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Số lượng mẫu phiếu khảo sát: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu khảo sát: 30 phiếu
b) Điều tra, khảo sát lĩnh vực quản lý rừng.
- Đơn vị xây dựng mẫu phiếu khảo sát: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
- Số lượng mẫu phiếu khảo sát: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu khảo sát: 30 phiếu
c) Điều tra, khảo sát lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
- Đơn vị xây dựng mẫu phiếu khảo sát: Công an huyện.
- Số lượng mẫu phiếu khảo sát: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu khảo sát: 30 phiếu
3.2. Đối tượng điền phiếu khảo sát: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
3.3. Dự kiến thời gian thực hiện:
- Từ ngày 15/8/2021 đến ngày 31/8/2021: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện thực hiện xây dựng mẫu
phiếu điều tra, khảo sát và gửi phiếu điều tra, khảo sát tới tổ chức, cá nhân được
khảo sát.
- Từ ngày 01/9 đến ngày 25/9/2021: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện thực hiện khảo sát, tổng hợp
phiếu và báo cáo kết quả khảo sát về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp).
4. Xây dựng Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát: Căn cứ báo cáo kết quả
khảo sát của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT và
Công an huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả điều tra,
khảo sát chung về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa
cháy, báo cáo UBND huyện trước 10/10/2021.

3
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát được sử dụng từ nguồn
kinh ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông
nghiệp và PTNT và Công an huyện
- Xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát và thực hiện hoạt động điều
tra, khảo sát;
- Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, khảo sát đảm bảo đúng nội dung, tiến
độ nêu tại Kế hoạch này;
2. Phòng Tư pháp:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác
điều tra, khảo sát thuộc lĩnh trực trọng tâm nêu trên.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng báo cáo
kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm
liên ngành sát đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.
3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã: Phối hợp
chặt chẽ với Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông
nghiệp và PTNT và Công an huyện thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật
trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành; cử cán bộ, công chức tham gia điều tra,
khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trong phạm
vi quản lý.
4. Đối với các tổ chức, cá nhân được khảo sát
Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan
theo yêu cầu của Phiếu điều tra, khảo sát chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
Giao Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trưởng Công an huyện, Chủ tịch
UBND các xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc
Kế hoạch này./.
Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: Công an; Tư pháp; Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TP (Hoa), 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy
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