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Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 553/UBND-NC ngày 06/3/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh.  Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành lĩnh vực trọng tâm theo 

Công văn số 553/UBND-NC ngày 06/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các 

mặt hàng, dịch vụ thiết yếu:  

- Giao Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, 

phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan triển khai việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều chỉnh 

giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống theo quy định tại 

Điều 15 của Luật Giá năm 2012(1). 

- Thời gian thực hiện : Trong quý III năm 2023 

1.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về việc làm:  

- Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức theo dõi tình hình thi hành Luật 

Việc làm năm 2013. 

- Thời gian thực hiện : Trong quý IV năm 2023 

2. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng 

tâm của Uỷ ban nhân dân huyện: Theo dõi tình hình thi hành Bộ Luật lao động 

năm 2019 trên địa bàn huyện:  

- Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

Bộ Luật lao động năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã Đăk Hring, xã Đăk La và Ngok Réo.  

- Thời gian thực hiện : Trong quý III năm 2023 

3. Tổ chức thực hiện 

                                           
(1) Bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; điện; khí dầu mỏ hóa lỏng; phân đạm; phân NPK; thuốc bảo vệ thực vật theo quy định 

của pháp luật; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; đường ăn, bao gồm 

đường trắng và đường tinh luyện; thóc, gạo tẻ thường; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa 

bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 
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3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội: Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2023 tại mục 1 Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. 

3.1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp 

UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

nội dung theo yêu cầu văn bản này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa 

phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện(2), trong đó, chú trọng theo dõi thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Danh mục các 

văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 

(sau khi tỉnh ban hành). 

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị được giao chủ trì thực 

hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2023 khi có yêu cầu. 

- Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo Sở Tư pháp theo quy định(3). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

các đơn vị, địa phương phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan để 

xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất 

Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tư pháp) xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân huyện triển khai để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện../. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện (p/h,t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Hà Tiến 
 

                                           
(2) Kế hoạch số 23 /KH-UBND Đăk Hà ngày 27/02/2023 của UBND huyện Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa 

bàn huyện. 
3 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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