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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thi hành luật Thi hành án hình sự

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Phổ biến sâu rộng nội dung ý nghĩa Luật Thi hành án hình sự đến toàn thể
công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nông nghiệp & PTNT; bảo
đảm Luật Thi hành án hình sự được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự bảo đảm sự phối
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát
sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Tăng cường trách nhiệm của
thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.
II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có
trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn
vị mình.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành
án hình sự; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ
chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự
để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới, đảm bảo sự
thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự; tham gia ý kiến xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.
- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai
thực hiện.
2. Trung tâm thông tin Nông nghiệp & PTNT: Có trách nhiệm đăng tải Luật
Thi hành án hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên Trang
thông tin điện tử của Ngành.
3. Văn Phòng Sở: Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển
khai thực hiện tốt kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo
quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi Luật Thi hành án hình sự; các
phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Công an tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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