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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SCT 

 

Hà Nam, ngày      tháng     năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật  

ngành công thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 

15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP ngày 23/7/2012; Kế hoạch số 208/KH-SCT ngày 17/02/2022 về thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2022, Sở 

Công Thương ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

ngành công thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực: Công 

nghiệp hỗ trợ; quản lý cạnh tranh. Trên cơ sở đó, kịp thời kiến nghị, chỉ đạo 

hướng dẫn đơn vị thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ quan có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật hoặc có giải 

pháp tổ chức thi hành pháp luật kịp thời, hiệu quả, nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Việc điều tra, khảo sát phải xác định cụ thể nội dung, đối tượng, biện pháp 

trong các lĩnh vực khảo sát, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ 

chức trong quá trình thực hiện. 

- Điều tra, khảo sát được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, 

không gây phiền hà, trở ngại cho cơ quan, đơn vị, cá nhân được khảo sát, lấy ý kiến. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung điều tra, khảo sát 

a) Phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường: Chủ trì tham mưu Lãnh đạo sở 

chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị về nội dung liên quan đến hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp. 

b) Phòng Quản lý Công nghiệp: Chủ trì tham mưu lãnh đạo sở chịu trách nhiệm 

điều tra, khảo sát những nội dung liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

c) Nội dung điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 



2. Hình thức điều tra, khảo sát 

a) Khảo sát thông qua phiếu khảo sát gửi đến các tổ chức, cá nhân được lựa 

chọn khảo sát. 

b) Khảo sát trực tiếp: Thông qua các hội nghị tổ chức lấy ý kiến hoặc lồng 

ghép tại các hội nghị, hội thảo hoặc trực tiếp khảo sát tại các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đã được lựa chọn. 

c) Các hình thức Điều tra, khảo sát khác phù hợp do cơ quan khảo sát lựa chọn. 

3. Đối tượng và thời gian thực hiện điều tra, khảo sát 

a) Đối tượng điều tra, khảo sát: Các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

b) Thời gian thực hiện trong Quý III, IV năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực 

hiện các công việc sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên 

quan thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng mẫu phiếu khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật và tổ chức khảo sát theo quy định. 

d) Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, khảo sát của các phòng, đơn vị; báo 

cáo về Lãnh đạo sở trước ngày 30/10/2022. 

đ) Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở 

triển khai thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực được giao quản lý; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát gửi về Thanh tra Sở 

trước ngày 15/10/2022. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được khảo sát: Có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Phiếu 

khảo sát; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã 

cung cấp, gửi về các phòng chuyên môn theo yêu cầu của phiếu điều tra, khảo sát. 

5. Kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung 

trên, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo sở chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó Giám đốc sở; 

- Các phòng, đơn vị (p/h thực hiện);       

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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