
     TỔNG CỤC THỐNG KÊ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

        Số:        /KH-CTK                 Ninh Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

           

KẾ HOẠCH  

  Theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 

 
 

Thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 

của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 

718/KH-CTK ngày 12/11/2021 của Cục Thống kê Ninh Thuận về thực hiện Cải 

cách hành chính giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Cục Thống kê Ninh Thuận xây 

dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong công tác thi hành pháp luật. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong 

việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã 

được quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 

15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Việc theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn 

diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt việc theo dõi thi hành pháp 

luật theo lĩnh vực quản lý của ngành. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thống kê Ninh Thuận tập 

trung thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo phạm vi, chức năng 

quản lý nhà nước trên một số nội dung sau: 

- Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc tổ chức triển 

khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15; Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 

01/01/2022 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

- Thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất 

trong hướng dẫn áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các Phòng thuộc cơ quan Cục, các Chi cục Thống kê khu vực, thành phố 

chủ động tham mưu cho Ban lãnh đạo Cục triển khai thực hiện các nội dung theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo các quy định của pháp luật. 

2. Giao phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thuộc 

Cục trong việc triển khai thực hiện; tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thi hành 

pháp luật với nội dung Mục II nêu trên theo quy định, gửi Sở Tư pháp đúng thời 

gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Cục Thống 

kê tỉnh Ninh Thuận./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Cục;   

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT, P TKTH./. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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