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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-STTTT     Phú Thọ, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

và theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông  

năm 2021 

  

     

 Thực hiện Quyết định số 2343/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp 

luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021; Kế hoạch số 387/KH-UBND 

ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh năm 2021.   

 Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021 với các nội dung sau: 

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính và 

công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông theo 

đúng quy định pháp luật, chính xác, kịp thời, thống nhất để đảm bảo và nâng cao 

trật tự quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin tin và truyền thông trên địa bàn 

tỉnh. 

 Khảo sát, kiểm tra và theo dõi tình hình để phát hiện những vướng mắc, 

bất cập trong thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật, 

tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn 

chế để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật hiện hành lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

 2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức 

theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. 

Xác định lĩnh vực trọng tâm, phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các 

phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc chủ trì, phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm 
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vụ được giao thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Gắn việc kiểm tra, theo 

dõi với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. 

 II. NỘI DUNG   

 1. Nội dung công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

lĩnh vực thông tin và truyền thông 

a. Triển khai quán triệt Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 

119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; công tác thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông ( Bưu chính, Viễn 

thông, Báo chí, xuất bản in và phát hành… );   

- Tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành để 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên 

địa bàn tỉnh.   

- Rà soát, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC 

lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời phát hiện các quy định không phù 

hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung.  

b. Nội dung trọng tâm kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 

  - Nội dung kiểm tra: công tác thi hành pháp luật về XLVPHC lĩnh vực 

thông tin và truyền thông. 

- Đơn vị và thời gian kiểm tra: Thanh tra Sở ( Quý IV/2021). 

 2. Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật   

2.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a. Tình hình tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc trách 

nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông ( tính kịp thời, đầy đủ của việc tham 

mưu ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi 

của văn bản ) 

 b. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực  thông tin và truyền thông và tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong lĩnh vực được theo dõi thi hành thuộc lĩnh vực thông tin và 

truyền thông thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.   

 2.2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 a. Hoạt động thường xuyên 
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 - Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và 

truyền thông theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.   

 - Đơn vị thực hiện : Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 - Đơn vị phối hợp : Bộ phận Pháp chế. 

 b. Hoạt động trọng tâm   

 - Lĩnh vực theo dõi trọng tâm: tình hình thi hành pháp luật về báo chí, 

xuất bản, in và phát hành. 

 - Phạm vi theo dõi:  Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, 

xuất bản, in và phát hành; ứng dụng công nghệ hiện đại quản lý báo chí và mạng 

xã hội. 

 - Đối tượng theo dõi:  Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

 - Hình thức theo dõi : Thành lập đoàn khảo sát, kiểm tra, làm việc để đánh 

giá tình hình thi hành pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế 

- Đơn vị phối hợp : Các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. 

 c. Hoạt động theo dõi đối với các lĩnh vực khác 

 Đối với các lĩnh vực còn lại (không thuộc hoạt động trọng tâm nêu tại 

mục b nêu trên) các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của phòng, đơn vị đảm bảo 

theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 

và Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

2.3. Xây dựng báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và 

truyền thông  

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế. 

- Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian: Thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Văn phòng Sở 

 Đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác 2021 

đã được phê duyệt và nội dung kế hoạch này để triển khai thực hiện. 

 2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 - Chủ trì, phối hợp thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật đối với lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình. 
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 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh 

vực trọng tâm; điều tra, khảo sát về các vấn đề liên quan đến nội dung theo dõi. 

 - Phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu 

quả công tác thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông. Báo cáo kết 

quả thực hiện công tác thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng, đơn 

vị theo quy định về Bộ phận Pháp chế.  

 3. Bộ phận Pháp chế 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, 

đôn đốc, quán triệt các phòng, đơn vị thực hiện tốt lĩnh vực trọng tâm theo dõi 

năm 2021. Xây dựng kế hoạch cụ thể việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, 

theo dõi đối với các lĩnh vực trọng tâm theo nội dung kế hoạch này. 

 - Xây dựng báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định.   

 4. Kinh phí tổ chức thực hiện 

 Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được 

trích trong nguồn kinh phí hoạt động của Sở; nội dung chi, mức chi thực hiện 

theo quy định hiện hành.   

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và 

truyền thông năm 2021. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Bộ phận Pháp chế và cơ 

quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện . /.   

 

Nơi nhận: 
- Bộ TTTT ( để B/c); 

- UBND tỉnh     ( để B/c); 

- Sở Tư pháp;    ( để tổng hợp);                                                                                    

-  GĐ, các PGĐ Sở ( để chỉ đạo ); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở ( để thực hiện);                      

- Lưu: VT, PC ( Nam 12b).   

GIÁM ĐỐC 
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