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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác pháp chế năm 2021 
    
 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về thực hiện công tác pháp chế năm 2021 và Kế hoạch công tác pháp chế 

của Bộ Y tế năm 2021. 

  Sở Y tế An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ pháp chế 

năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 

công tác pháp chế tại Sở Y tế và các đơn vị y tế trực thuộc (tự kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm soát thủ tục hành 

chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật). 

2. Yêu cầu 

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Y tế và UBND 

tỉnh. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế 

và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về công tác xây dựng pháp luật 

- Khi có chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước ở 

địa phương thì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan.  

- Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 

quan khác soạn thảo xây dựng. 

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Thường xuyên kiểm tra những văn bản tham mưu cho Lãnh đạo ký. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ 

thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà 

nước ở địa phương.  

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Thủ trưởng cơ quan 

gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật về y tế và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm 

pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. 
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- Thực hiện theo Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND 

tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 và Quyết 

định số 5467/QĐ-BYT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trong phạm vi ngành, 

lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan và tổ chức thực 

hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

- Tuyên truyền các văn bản liên quan đến cải cách hành chính, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 gắn với thực hiện các chương 

trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm của ngành; 

triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật. 

- Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh (Kế hoạch số 832/KH-UBND ngày 

31 tháng 12 năm 2020). 

4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật 

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị, phòng, ban có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thường 

xuyên kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành. 

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo 

quy định. 

5. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý  

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 

- Các đơn vị, phòng, ban có liên quan tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về 

các vấn đề pháp lý khi có yêu cầu để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị 

và người dân theo quy định của pháp luật. 

- Sở Y tế có một công chức được bổ nhiệm làm Hội thẩm nhân dân. 

6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ 

quan và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xử 

lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 

7. Công tác bồi thường của Nhà nước  

Thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác 

bồi thường của Nhà nước năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng, ban Sở Y tế và các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ công tác pháp chế theo nội dung kế hoạch này.  

- Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn kinh phí dự toán hàng năm của 

đơn vị. 

- Sở Y tế tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác pháp chế 

định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 10/12) gửi về UBND 

tỉnh thông qua Sở Tư pháp và Văn Phòng Bộ Y tế theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2021 

của Sở Y tế An Giang./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

- Văn Phòng Bộ Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng ban Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

-  Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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