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cùa Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

B ộ  TRƯỞNG B ộ  THÒNG TIN VÀ TRƯYÈN THÔNG

Căn cử Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phù về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cử Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 cùa Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức cùa Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 cùa Chính phú về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chì đạo điều hành thực hiện ké hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Ke hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 201 T 'ệ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng. Vụ trường Vụ Pháp chế, Vụ trường Vụ KÌ 

hoạch - Tài chính, Thú trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tinh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Arưiệ nhện:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thõng tin diện tử Bộ TTTT (đê p/h);
- Cục Kiếm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, PC, PQV(104).
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B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự  do  -  H ạ n h  phúc

KÉ H O Ạ C H  

Theo dõi tình hình thi hành  p háp  luật  

của Bộ Thông tin và T ru y ền  thông năm  2017

(Ban hành kèm theo Quyết định í á ề 3  /QĐ-BTTTT ngàyyỊẬ tháng năm 2017 
cùo Bộ trưởììg Bộ Thông tin và Truyền thông)

Đề triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 
Chính phú về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/20Ị2/NĐ-CP) và 
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 (Thông tư 14/2014/TT-BTP) và Nehị quyết 
01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về nhừng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
chi đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triền kinh té - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2017, trong lĩnh vực thông tin và truyền thôníi được đồng bộ, 
thống nhắt và hiệu quá, Bộ trường Bộ Thòng tin và Truyền thông ban hành KÌ 
hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông 
năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

L MỤC ĐÍCH, YÊƯ CÀU

1. Mục đích

1.1. Trien khai xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật đề nghiên 
cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thòng 
bảo đàm trình tự, thù tục, tiến độ và thẳm quyền theo quy định của pháp luật; 
thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn xã hội; chú trọng hơn 
nừa các chính sách hỗ trợ khời nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, kinh doanh;

1.2. Tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nhừna sai sót, 
vướng mẳc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến 
nghị các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, 
tăng cường pháp chế xằ hội chủ nghĩa và hoàn thiện các chính sách về hồ trợ khởi 
nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

1.3Ể Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đề bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh 
phí, các hình thức tuyên truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác
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nhàm bảo đâm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện 
hành và phù hợp với ihực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

1.4. Tổ chức, hướng dẫn cách thức tồ chức, triền khai thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin vả truyền thông bào 
đàm tiết kiệm, phù họp với thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

2.1. Công tác tồ chức, triển khai thực hiện phải thường xuyên, bảo đảm tính 
công khai, minh bạch và khách quan;

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vạrc thông tin 
và truyền thông có trọng tâm, trọng điềm bào đảm phục vụ chức năng, nhiệm vụ 
của Bộ và theo yêu cầu cúa thực tiễn;

2.3ẵ Bào đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chè giừa các cơ quan, đom vị trong 
thực hiện các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.4. Chú trọng hom nừa về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện 
tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II. LĨNH V ự c  TRỌNG TÂM

Công tác theo dõi tinh hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các 
lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (theo đúng các quy định cùa 
Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư I4/2014/TT-BTP). Trong năm 2017, tập 
trung vào các lĩnh vục trọng tâm sau đây:

1. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triẻn khai thực hiện các quy 
định cúa pháp luật về xử lý vi phạm hành chinh trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông.

2. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến và triền khai thực hiện các quy 
định của pháp luật về viễn thông; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và phô biến 
Nghị định thay thế (hoặc sửa đồi, bồ sung) Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 
06/4/2011 của Chính phú quỵ định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 
được sửa đổi, bổ sung bàng Nghị định số 81 /2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cùa 
Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết.

3. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, tập huắn và triền khai thực 
hiện các quy định của pháp luật về Internet; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và 
phổ biến về Nghị định quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tên miền chung mới 
cấp cao nhất (New gTLD).

4. Tình hình xây dựng, phồ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy 
định cùa pháp luật về hoạt động in; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và tồ chức
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phổ biến, thực hiện Nghị định sửa đồi, bồ sung một số điều của Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

5. Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về xây dựng, hoàn thiện và phồ 
biến các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, lạo điều kiện 
tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin 
và truyền thông.

6. Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan 
đến kiềm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sờ Thông 
tin và Truyền thông và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông; đặc biệt là về cấp phép trong lĩnh vực viễn thông và thông tin điện 
từ.

II Iế NỘI DUNG KẺ HOẠCH

1. về các lĩnh vực trọng tâm

1.1. Tình hình xây dựng, phô biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy 
định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thône tin và truyền 
thông.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các 
Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.2. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến và triển khai thực hiện các 
quy định của pháp luật về viễn thông; đặc biệt là nghiên cửu, xâv dựng và phổ 
biên Nghị định thay the (hoặc sửa đỏi, bỏ sung) Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 
ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn 
thông được sửa đồi, bổ sung bằng Nghị định sổ 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ và các vãn bản quy định chi tiết.

a) Cơ quan chù trì: Cục Viễn thông;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý Doanh 
nghiệp, Thanh tra Bộ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử. Trung tàm Internet Việt Nam và các Sở Thông tin và Truyền 
thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.3. Tinh hình nghiên cứu, xây dựng, phồ bién, tập huấn và triển khai thực 
hiện các quy định của pháp luật về Internet; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựní» và

4



phổ biến về Nghị dịnh quy định về quản lý, đăng ký, sứ dụng tên miền chung mới 
cấp cao nhất (New gTLD).

a) Cơ quan chù trì: Trung tâm Internet Việt Nam, Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Thanh 
tra Bộ, Cục Viền thông và các Sỡ Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.4ẻ Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triền khai thực hiện các quy 
định cùa pháp luật về hoạt động in; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và tô chức 
phồ biến, thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định so 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cà năm 2017.

1.5. Tình hình theo dồi thi hành pháp luật về xây dựng, hoàn thiện và phô 
biến các quy định cúa pháp luật về hồ ượ  doanh nghiệp khới nghiệp, tạo điều kiện 
toi đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thône tin 
và truyền thông

a) Cơ quan chù trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ, các Sỡ Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1 ể6. Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên 
quan đến kiểm soát thù tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các 
doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông; đặc biệt là 
về cấp phép trong ITnh vực viễn thôns, và thông tin điện tử

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện từ, Cục Viễn thông và các Sờ Thông 
tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. v ề  các nhiệm vụ khác

2.1. Nội dung theo dõi tinh hình thi hành pháp luật

5



r

a) Tình hinh ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tinh kịp thời. đầy 
đủ cùa việc ban hành văn bàn quy định chi tiết; tỉnh thong nhắt, đong bộ của vân 
bản quy' định chi tiết với văn bàn được quy' định chi tiết; tinh khả thi cùa văn bản);

b) Tình hình bào đàm các điêu kiện cho thi hành pháp luật (tỉnh kịp thời. 
đầy đủ, phù hợp và hiệu quà cùa hoạt động tập huấn, phổ biến phảp luật; tính phù 
hợp cùa bộ mảy; mức độ đáp ừng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ 
đáp ímg về kinh phí. cơ sở vật chắt bào đảm cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thù pháp luật (tỉnh kịp thời, đầy đù írong thi hành pháp 
luật của cơ quan nhà nước và người cỏ thám quyên; tính chính xác, thông nhát 
trong hướtĩg dan áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật cùa cơ quan nhà 
nước và người có thảm quyên; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tô chức, cả 
nhân).

2.2. Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối họp: Các đom vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian: Trong năm 2017.

2.3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông theo các nội dung quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP;

- Cơ quan thực hiện: Các đom vị thuộc Bộ;

- Cơ quan phối hợp: Các Sờ Thông tin và Truyền thông.

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

- Trong năm 2017, tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành 
pháp luật về thông tin và truyền thông trọng điểm tại một số tinh, thành phô trực 
thuộc Trung ương;

- Hình thức theo dôi: Thành lặp Đoàn khảo sát, kiềm tra tình hình thi hành 
pháp luật cắp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương;

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- C a  quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có 
liên quan thuộc Bộ;
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- Thời gian: Quý II, Quý III và Ọuý IV năm 2017.

2.4. Xâv dựng bảo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thòng

a) Cơ quan chù trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thône tin và 
Truyền thông;

c) Thời gian: Tháng 4 và tháng 10 nảm 2017.

IV. TỎ CHỨC TH Ụ C HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, 
kiếm tra các dơn vị thuộc Bộ Thôna tin và Truyền thông triển khai và báo cảo 
Lành đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch này;

1.2. Các cơ quan, đom vị được giao quàn lý nhà nước đối với các lĩnh vực 
trọng tâm chù động thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật theo KÌ hoạch này và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp 
trước ngày 05/10/2017;

1.3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chê với Vụ 
Pháp che trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Ke hoạch này 
và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trước ngày 
05/10/2017;

1.4. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị và tồ chức có liên quan trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về thông 
tin và truyên thông tại địa phương.

2. Kinh phi thực hiện:

2.1. Kinh phí thực hiện các nội dung ưẻn được chi từ neuồn kinh phí của 
Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí phù hợp khác;

2.2. Vụ Pháp chế chủ trì. phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Ke hoạch - Tài 
chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động dược giao chù trì 
tại mục III cùa Kế hoạch này;

2.3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ độns kinh phí cho công tác theo dõi 
thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình đế triển 
khai các hoạt động các hoạt động được giao chủ trì tại mục III của Kế hoạch này./.
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