
UBND TINH PHIIJ THQ CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA V1T NAM 
S THÔNG TIN VA TRU YEN THÔNG Dc Ip - T do - Hnh phüc 

S: f,f /KH-STTTT P/ilTho,ngày,i'-thángO1nám2O2O 

KE iio&cii 
Cong tác Pháp chê Iinh vçrc Thông tin và Truyên thông näm 2020 

Thirc hin Kê hoach so 6087/KH-UBNT) ngày 31 tháng 12 narn 2019ci:ia 
Uy ban nhân dan tinh ye cong tác pháp chê nãm 2020. Sâ Thông tin và Truyên 
thông xây dirng ké ho?ch  cong tác pháp ché nãm 2020 nhi.r sau: 

I. MUC filCH, YEU CAU 

1. Mucdich 

- Tip tic nâng cao näng hrc, chit 1ucng, hiu qua cong tác pháp ch 1nh 
vrc thông tin và truyên thông; 

- Trin khai kp thai, dng b,hiu qua, dung pháp 1u.t ni dung cong tác 
pháp ché linh virc thông tin v truyên thông; gop phân thirc hin tOt nhirn vii 
cái cách hành chInh, nâng cao hiu hrc, hiu qua quân 1 nhà nithc lTnh vlrc 
thông tin và truyên thông, thic day phát triên kinh tê, xâ hi, dam bâo an ninh, 
chInh trj tr.t tir an toàn x hi dja phuung. 

2. Yêu cu 

- Kin toãn, b trI, to diu kin d ngui lam cong tác pháp ch thirc hin 
tot cOng tác pháp chê duc giao. Can b ducc giao thirc hin cong tác pháp chê 
phãi chO dng trong tharn mlxu, dê xuât triên khai thirc hin các nhim viii pháp 
ché Iinh virc thông tin và truyên thông; 

- Xác djnh rO ni dung cOng vic, tin do thixc hin, thai gian hoàn thành, 
trách nhim cüa các phOng thuc só trong thrc hin cong tác pháp chê lTnh virc 
thông tin và truyên thông theo quy djnh ti Nghj djnh so 55/20 1 1/ND-CP. 

II. NO! DUNG, THI GIAN TH1C HIN 

1. Kiin toàn to chü'c, b may 

- Si:ra dôi, b sung Quyêt djnh sO 36/QD-STTTT, ngày 28 tháng 4 näm 
2014 ci:ia Giárn dôc Si Thông tin và Truyên thông ye vic thânh l.p B phn 
Pháp chê dê kin toãn di ngQ cOng chirc lam cong tác pháp ch dam báo diu 
kiên, tiêu chuân dung quy djnh cua Nghj djnh 55/20 1 1/ND-CP. 

Thai gian thc hin: trong 6 tháng dãu nàrn 2020. 



2. Thiyc hiçn nhiçm vi Cong tac phap eke theo quy dnh ti Ngh d!nh 
55/201 1/ND-CP 

2.1. V. cong tác xây drng pháp 1ui! 

- Chü trI, ph& h9'p vâi các phông thuc sr tham mru, güip Giám d6c Si 
trong vic xây dixng dr thâo van bàn quy phtm pháp 1u.t lTnh vrc thông tin và 
truyn thông trmnh HDND, UBND tinh ban hành; Các van bàn hành chInh quãn 
1 nhà rnràc lTnh we thông tin vâ truyên thông trInh UBND tinh ban hành. 

- Chü trI, phi hçp vâi các phông thuc sâ thijc hin d.y dü quy trInh 
trong xây dimg van bàn quy phm pháp 1ut theo quy djnh cüa Lut Ban hành 
van bàn quy phrn pháp 1ut näm 2015 ya Nghj djnh so 34/201 6/ND-CP ngày 
14/5/20 16 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lust Ban hành 
vAn bàn quy phm pháp 1ut. 

- Chü tn hoctharn gia son thâo các vAn bàn quy pham pháp 1ut 17th 
vuc thông tin và truyên thông theo sir phân cong cüa Thu tnr&ng cci quan. 

- Tham gia kin di vói d tháo vAn bàn quy phm pháp 1ut do các 
phông thuc Sâ duqc Giárn doe giao son thão truôc khi trmnh Giáni doe Sà xem 
xét, quyêt djnh vic dê nghj Sâ T.r pháp thâm dlnh. 

- Giüp Thu trixrng c quan gop dir thâo van bàn quy phm pháp 1ut do 
các Ca quan khác gui lay kién. 

Thai ?ian  thiec hin: Theo Chiiang trInh cOng tác nAm 2020 cüa Sà Thông 
tin và Truyên thông. Theo yêu câu cii the ti vAn bàn quy phm pháp 1ut cap 
trên ban hành và thc tê t?i  dja phuong. 

2.2. Cong tdc kièm Ira, ra sodt, h thng hóa van bàn quy phim pháp 
1ut linh v'c thông tin và truyên thông 

- Xây drng K hoach  kim tra, rà soát, h thng hóa vAn bàn quy phrn 
pháp 1ut nAm 2020 và cong tác triên khai thirc hin kê hoach. 

* - Rà soát, h thng hóa vAn bàn quy phrn pháp 1ut linh vrc thông tin và 
truyén thông do HDND, UBND tinh ban hành; 

- Xây dijng báo cáo kt qua kim tra, rà soát, h thng boa vAn bàn quy 
pham pháp 1ut và dê xuât phrcing an xcr 1 nhiThg van bàn quy pham pháp 1ut 
l7nh virc thông tin và truyên thông có rnâu thuân, chông chéo, trái pháp 1u.t hoc 
khOng con phu hcip, kiên nghj cap có thãm quyên xem xét sua dOi, bô sung, ban 
hành mói cho phü hqp. 

Thai gian thy'c hin: Thrc hin thu&ng xuyên và theo K ho?ch dä xãy 

2.3. Cong tác ph biln, giáo dycpháp lutit 

dirng. 
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- Xây drng K hoch ph bin, giáo diic pháp 1u.t nãm 2020 11th virc 
thông tin và truyên thông. 

- T chirc ph bin, quán trit thu&ng xuyên, kjp thôi các van bàn quy 
phrn pháp 1ut rnâi ban hành và các van ban quy phrn pháp 1ut trong phm vi 
ngành, linh virc quàn 1 nba nuic & dja phuong. 

- Quãn I, khai thác có hiu qua tü sách pháp 1ut ti cci quan. 

- Xây dirng báo cáo so kit, tng kt tinh hInh thirc hin cong tác ph bin, 
giáo diic pháp 1u.t cüa So näm 2020 theo quy djnh. 

Thai gian thyc hin:Theo Ké hoach  dã xây dirng nàrn 2020. 

2.4. Côngtác theo dJi tInh /ilnh thi hành pháp Iu?It  và kiêm Era vic 1hrc 
Iii,i pháp IuIt 

- Xây drng K hoch trin khai cong tác thi hành pháp 1u.t v xt'r 1 vi 
phrn hành chmnh và theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut 1mb vvc  thông tin vá 
truyên thông nàrn 2020 

Th&i gian thitc hin:Theo Kê hoach Thanh tra, kiêm tra näm 2020 và 
Theo K hotch triên khai cong tác thi hành pháp 1utt ye xi:r 1' vi phm hành 
chInh vâ theo döi tInh hInh thi hành pháp 1u.t cüa SO Thông tin và Truyên thông 
näm 2020. 

-Báo cáo cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut linh virc Thông tin 
và Truyên thông. 

Thàigian thyc hin:Nãm 2020. 

2.5. V cong tác bi tlnthng cüa N/ia nu'ó'c 

- Thirc hin cong tác giãi quyt, bôi thuing cüa Nhà nuOc theo quy djnh 
cCia Lut Trách nhirn bôi thr&ng cüa Nhà nuOc và các van ban hisó'ng dan thi 
hânh (nêu Co vii vic phài thirc hin bOi thtr&ng Nba ntróc). 

Thai gian thtc hin:Khi có vi vic phái thrc hin bi thithng Nba nixOc. 

2.6. Vê cong tác h trçipháp Ij cho doanh nghip 

- Tang ci.rO'ng cOng tác h trçr pháp 1 cho doanh nghip, dc biêt là các 
doanh nghip khOi nghip, doanh nghip vüa Va nhô linh virc thông tin và 
truyên thôngnhãni to diêu kin thun 1çi cho các doanh nghip sOm tiêp cn v&i 
cac tài 1iu pháp I2,  thi tiic hành chInh, các chInh sách, chuang trInh h trg cüa 
nba nuOc và cac van dé pháp 1' có lien quan trong hot dng san xuât kinh 
doanh; gii'ip các doanh nghip chü dng phOng, chông rüi ro pháp 1, nâng cao 
nãng 1irc cnh tranh, kinh doanh phát triên. 

Thai gian thyc hin:Theo Ké hoach  tuyên truyên, phô biên pháp !ut närn 
2020 vá Chuong trInh cOng tác cüa SO nãm 2020. 
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2.7. 14 cong Mc thai,, rnwu v cdc vin dpháp 1j và tham gia tá ting 

- Tharn gia 2 kin &i vOi vic xü 1 các vAn d phát sinh trong lTnh vixc 
thông tin và truyên thông và khi tham gia to tIring dé bão v Igi Ich hçip phãp cOa 
CG quan, tO chtrc, cá nhân, ngithi lao dng thuc thârn quyên quãn 1 theo quy 
djnh pháp Iut; tham gia xir 1', dê xuât, kiên nghj các bin pháp phông ngüa, 
khãc phuc hãu qua vi phrn pháp Iut, n5i quy, quy chê cüa cc quan. 

Th6i gian thzcc hiçn: Khi có vi vic say ra. 

2.8. Thi dua khen thithng trong cong tác phdp chl 

- Phi hçip vài Van phông S tham nuru, d xuAt vOi Thu tri.râng co quan 
trong vic khen thuâng hoc dê nghj khen thu&ng dOi vOi cá nhân, tp the có 
thành tich xuât sac trong cong tác pháp ché lTnh virc thông tin và truyên thông. 

Thô'i gian tliyc hin:Theo hi.rng din v thi dua khen thu&ng cüa cAp có 
thârn quyên. 

2.9. Nhiêm vu kliác 

T1c hin các nhirn vy khác do Thu tnràng co quan giao hoc theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

3. Cong tc phi hçp vol b phn, ngu'ôl lam Cong tác pháp ch cfla 
các doanh nghip nhã ntró'c linh vyc thông tin vã truyên thông 

PhM hçp vOi b phn pháp ch&nguoi dtrçc giao lam cOng tác pháp ch 
cüa các doanh nghip thông tin và truyên thông trong vic triên khai nhim vy 
pháp chê t?i  doanh nghip theo quy dnh tai  Nghj dnh 55/2011/ND-CP nhãm 
thi:rc hin tOt các quy djnh cüa pháp 1u.t trong qua trInh hoat dng cüa doanh 
nghip. 

Th&i gian thtc hin: Theo Chuang trmnh cOng tác cüa Si Thông tin và 
Truyên thông närn 2020. 

III. TO CHITC THIXC HIEN 

1. Van phOng S& 

Phêi hcrp vii B ph.n Pháp ch d dOn dc các phông chuyên mon thuc 
so, dan vi trirc thuc sà barn sat Chuang trInh cong tác 2020 cia SO vá K 
hoch cOng tác pháp chê nãrn 2020 cOa SO dé to chOc, triên khai thu'c hiên theo 
dOng ni dung, thai gian.BO trI kinh phi thirc hin cong tác pháp ch theo quy 
djrih. 

2. Các phông chuyên mOn thuc S&, don vj tryc thuc S& 

Thirc hin các nhim vy theo chOc näng, nhiêrn vy duac giao lien quan 
dn cong tác pháp chê theo chuang trInh cOng tác nArn 2020 dã th.rc phê duyt 
và các kê hoach triên khai nhirn vv lien quan den cOng tác pháp chê. 
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rinh Hung Son 

3. B phn Pháp cb 

Chü tn, pMi hçrp vi các phông thuc s& vâ dan vj tnrc thuc sà d tham 
miru, triên khai thirc hiên tot các nhirn vii ye cong tác pháp chê linh virc thông 
tin và truyên thông theo quy djnh. 

Trên day là K hoch pháp ch näm 2020 cüa Sá Thông tin Va Truyn 
thông. Các phông chuyên mon thuc Sà, dan vj tr1rc thuc Sâ, ca quan, don vi 
có lien quan, doanh nghipthông tin và truyên thông có trách nhim phôi hcp, t 
chirc thirc hin. Trong qua trInh tIc hin, nêu có khó khän, vithng mac die nghi 
phãn ãnh ye B phn Pháp chê ( die tong hçp ) và trinh Giám dôc Sâ xem xét, 
giái quyêt theo quy djnh. 

NcinIzân: 
- UBND tinh (dé B/c); 
- So Tu pháp ( dê lông hQp); 
- GD, PGD S& ( dé clii do); 
- Các Phông thuc SO vâ don vj 
tnrc thuôc SO (dê T/li); 
- Các doanh nghip thông tin vâ 
truyên thông; 
- LLru: VT, PC ( Narn, 22b). 7 
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