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KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày
05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ;
Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.
Thực hiện Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế về
việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật về y tế năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh
Hòa Bình về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình;
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác
theo dõi thi hành pháp luật trong toàn ngành theo quy định tại Nghị định
số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn
thi hành.
b) Xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan thực trạng thi hành pháp luật,
nhất là lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, kịp thời phát hiện và đề xuất những giải
pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
2. Yêu cầu
a) Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và
hoạt động theo dõi THTHPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.
b) Thực hiện công tác theo dõi THTHPL khách quan, công khai, thường
xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm
của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
d) Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung
của Kế hoạch; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ
chức và cá nhân trong công tác theo dõi THTHPL.
II. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực theo dõi
1.1. Lĩnh vực trọng tâm liên ngành
a) Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động,
người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
Covid-19.
Phạm vi theo dõi: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người
sử dụng lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Theo dõi THTHPL về phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở y tế.
Phạm vi theo dõi: THTHPL về phòng, chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở
y tế.
1.2. Các lĩnh vực khác (không thuộc lĩnh vực trọng tâm tại điểm 1.1).
Căn cứ kế hoạch theo dõi THTHPL của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn
của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và thực tiễn thi hành pháp luật, các
đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi, đánh giá THTHPL.
2. Các hoạt động theo dõi THTHPL
2.1. Lĩnh vực theo dõi tại điểm 1.1 khoản 1 mục này, được thực hiện
thông qua các hoạt động sau:
a) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin THTHPL
- Nội dung hoạt động:
+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện
thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả
hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố,
xét xử;
+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử
lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị
định số 32/2020/NĐ-CP.
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin
về THTHPL.

- Phân công thực hiện: Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng
thuộc Sở, các đơn vị trong ngành.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
b) Kiểm tra THTHPL
- Nội dung hoạt động:
+ Kiểm tra THTHPL trong lĩnh vực: Thực hiện chính sách hỗ trợ người
dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch
Covid-19; Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo nội dung quy định tại
Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;
+ Công tác theo dõi THTHPL theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị
định số 32/2020/NĐ-CP.
- Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.
- Phân công thực hiện: Thanh tra Sở Y tế, các phòng chuyên môn thuộc
Sở Y tế.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.
2.2. Lĩnh vực theo dõi tại điểm 1.2 khoản 1 mục này: Thanh tra Sở Y tế,
các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trục thuộc lựa chọn các hoạt động
theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với chương II Nghị định số
59/2012/NĐ-CP.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở Y tế
- Chủ chì tham mưu lãnh đạo Sở Y tế ban hành Triển khai công tác theo
dõi THTHPL của Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình.
- Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra công tác theo dõi THTHPL của các đơn vị
trực thuộc ngành Y tế.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022
2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế
- Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế trong việc phổ biến các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế: Luật khám bệnh chữa bệnh, Luật
Dược, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các văn bản liên quan khác.
- Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực do phòng nào phụ
trách thì phòng đó chủ động đề xuất kế hoạch triến khai, phổ biến.
- Các phòng chuyên môn căn cứ phạm vi chức năng của mình tham mưu
triển khai hoạt động hướng dẫn, giải đáp pháp luật về y tế cho người dân, các
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trên cơ sở triển khai công công tác theo dõi THTHPL của Ngành Y tế
tỉnh Hòa Bình năm 2022 đã được phê duyệt, phòng Kế hoạch – Tài chính có
trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho kế hoạch được thực hiện.
4. Các đơn vị trực thuộc
Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi THTHPL của Ngành Y tế
tỉnh Hoà Bình năm 2022 của Sở Y tế, Giám đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch
và bố trí ngân sách bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch đề ra.
Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát
sinh, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Thanh tra Sở Y tế để xem xét, sửa
đổi, bổ sung cho phù hợp.
Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- GĐ vác PGĐ Sở Y tế;
- Các phòng chuyên môn;
- Công đoàn ngành;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT, TTra.
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