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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Văn bản số 5102/UBND-KT ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 01/12/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng
thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Sau đây gọi là Kế hoạch
số 135-KH/TU), Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 135KH/TU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10CT/TW thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
2. Yêu cầu
Triển khai Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, lồng ghép với việc
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quá trình thực hiện.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG
TRÁCH NHIỆM

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và theo dõi thi
hành pháp luật
1.1. Tham gia ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến công tác khí tượng thuỷ văn.
1.2. Tổ chức rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác
khí tượng thuỷ văn, đề xuất cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
hoặc bãi bỏ văn bản cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn, đề xuất,
kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các quy định của pháp
luật không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến
giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Tổ chức tuyên truyền pháp luật công tác khí tượng thuỷ văn cho cán bộ,
Nhân dân thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử, hệ
thống truyền thanh cơ sở; thông qua các đợt tuyên truyền pháp luật lưu động cho
cán bộ, Nhân dân tại cơ sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến
giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục
pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế
hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo với UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ
văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên
Quang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (tổng hợp);
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị, TT;
- Phòng TP các huyện, TP;
- Trang TTĐT STP (đăng tải);
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (NT.Hiền).
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