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BÁO CÁO
Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật từ ngày 01/07/2016 đến 30/6/2020
Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác xây dựng, kiểm
tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thực
hiện Công văn số 1157/STP-XD&KTVBQPPL ngày 05/10/2020 của Sở Tư
pháp tỉnh Vĩnh Phúc về việc thông báo thời gian, nội dung kiểm tra thực hiện
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. UBND huyện xây dựng
báo cáo thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL từ ngày
01/07/2016 đến 30/6/2020 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL
a) Ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện

Hàng năm UBND huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát
văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện: Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày
22/4/2016 về việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm
2016; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND
huyện Lập Thạch về việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp
luật năm 2017; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND huyện Lập
Thạch về việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm
2018; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 01/03/2019 của UBND huyện Lập Thạch về
việc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.
Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiến hành tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
của HĐND, UBND huyện ban hành đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị
trấn trong huyện về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND cấp xã ban hành.
b) Tình hình đôn đốc và tổ chức thực hiện

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó,
các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với phòng

Tư pháp trong việc tự kiểm tra văn bản của cấp huyện, cấp xã. Đồng thời,
triển khai thực hiện việc rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp
luật do HĐND và UBND huyện ban hành, hệ thống hóa văn bản đang còn
hiệu lực thi hành làm cơ sở cho việc áp dụng thống nhất trên địa bàn huyện.
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã, thị trấn đã ban hành Kế
hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của đơn vị mình làm cơ sở tổ
chức thực hiện.
Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật. UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, ban, ngành phối hợp với
Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra 16 văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra
cho thấy hầu hết văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của
pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản
QPPL đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, khắc phục những mâu
thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật.
c) Các điều kiện đảm bảo thực hiện

Cán bộ thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL
chưa có cán bộ chuyên trách chủ yếu là kiêm nhiệm.
-

Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công
chức: chưa được tập huấn thường xuyên về kỹ năng tự kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật.
-

- Kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị
quyết số: 96/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh quy định một
số mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản
QPPL và định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, thẩm định, hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hàng năm cho các ngành, các cấp trong
huyện còn gặp nhiều khó khăn.
2. Kết quả thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

- Đối với huyện: Từ tháng 7 năm 2016 đến 30/6/2020 đã ban hành 05 văn
bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 Về
việc ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lập Thạch; Quyết định số 02/2016/QĐUBND ngày 22/11/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân
dân huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND
ngày 09/6/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng
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dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch;
Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND ngày 21/12/2018 về ban hành quy định tổ
chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thuộc UBND
huyện; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về ban hành Quy chế
làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021). Các văn bản quy phạm pháp
luật trước khi được ban hành đều được thẩm định, thực hiện đầy đủ quy trình
theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Công tác kiểm
tra, rà soát văn bản được quan tâm thực hiện tốt, trong thời gian qua đã tham mưu
rà soát 16 văn bản QPPL cấp huyện, ban hành Quyết định công bố danh mục 03
văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL kỳ 2014-2018. Kết quả: rà soát 24 văn bản, trong đó 13 Quyết định
của UBND huyện, 11 Quyết định của UBND xã; Số văn bản còn hiệu lực thi
hành 20 văn bản; Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 04 Quyết định
của UBND huyện.
- Đối với xã, thị trấn: Từ tháng 7 năm 2016 đến 30/6/2020 HĐND, UBND
các xã, thị trấn đã ban hành 85 văn bản QPPL. Trong đó: 74 Nghị quyết của
HĐND, 11 Quyết định của UBND. Qua kiểm tra nhìn chung trong quá trình xây
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật các đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo
theo quy định, bên cạnh đó còn một số đơn vị thể thức, kỹ thuật trình bày trong
văn bản chưa đúng với quy định, phòng Tư pháp đã có thông báo để các đơn vị
điều chỉnh cho phù hợp.
- Công tác tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh
được thực hiện kịp thời, trong thời gian qua đã tham gia đóng góp ý kiến vào
nhiều văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh với những nội dung phù hợp tình hình
thực tiễn tại địa phương.
3. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
Phòng Tư pháp huyện tham mưu giúp UBND huyện kiểm tra văn bản QPPL của
HĐND - UBND các xã, thị trấn theo thẩm quyền tổng số văn bản đã kiểm tra: 76 văn
bản của HĐND và UBND 16 xã, thị trấn (Trong đó có 16 Quyết định của UBND, 60
Nghị quyết của HĐND) (có Thông báo kết quả kiểm tra kèm theo).
4. Công tác rà soát văn bản QPPL

Tình hình thực hiện công tác rà soát văn bản hàng năm theo quy định
tại khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan khác đã
chủ trì soạn thảo văn bản của HĐND, UBND có trách nhiệm chủ trì thực hiện
-
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rà soát văn bản có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của
cơ quan mình);
- Việc thực hiện rà soát văn bản của UBND huyện đã được giao phòng Tư
pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức thực hiện khi có sự thay
đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.
Trình tự, hồ sơ thực hiện rà soát văn bản QPPL thực hiện theo đúng quy
định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
-

Báo cáo Kết quả thực hiện rà soát văn bản (Nghiên cứu, phân tích, so
sánh, đối chiếu với văn bản QPPL của Trung ương, Nghị quyết của HĐND cùng
cấp và thực tiễn để lập các danh mục văn bản (gồm Nghị quyết, quyết định, chỉ
thị) sau đây:
-

+ Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành: Có danh sách kèm theo.
+ Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành: Có danh sách kèm theo.
- Việc thực hiện báo cáo hàng năm về công tác rà soát văn bản có được gửi
đến Sở tư pháp, Phòng Tư pháp để lấy ý kiến và tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp
trên theo quy định không: Báo cáo về công tác rà soát văn bản hàng năm được
gửi về cơ quan cấp trên theo đúng quy định.
Tình hình thực hiện các kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản tại
Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 và
báo cáo số 105/BC-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về kết quả rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-1018: Đã thực hiện đúng theo
kiến ghị, báo cáo của UBND tỉnh.
-

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Ưu điểm

Hàng năm UBND cấp huyện đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà
soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý để tổ
chức việc rà soát theo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL chưa được các cơ quan, đơn vị
quan tâm đúng mức. Các cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động phối hợp với
Phòng Tư pháp để rà soát, hệ thống hóa văn bản.
Hiện nay các cơ quan, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công
tác này mà chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên có sự biến động dẫn đến ảnh
hưởng đến chất lượng rà soát.
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Kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật, dự toán phân bổ kinh phí hàng năm cho các ngành,
các cấp trong huyện gặp nhiều khó khăn.
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Để công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL được
thực hiện tốt, UBND huyện kiến nghị Sở Tư pháp một số nội dung sau:
1. Thường xuyên tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác kiểm tra, rà
soát và hệ thống hóa VBQPPL ở cấp huyện và cấp xã.
2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản,
hướng dẫn chuyên sâu, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ, tình huống cụ thể. Nội
dung tập huấn cần được xây dựng dựa trên việc khảo sát về nhu cầu, tháo gỡ khó
khăn về chuyên môn, bồi dưỡng những kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác
kiểm tra, rà soát văn bản.
3. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh, hàng năm bố trí kinh phí phục vụ cho công
tác thẩm định, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Tư pháp (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu:VT, TP (In: bản).

Nguyễn Mạnh Tưởng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
DO HĐND-UBND HUYỆN BAN HÀNH
(Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2020)

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

Cơ quan ban hành

01

01/2016/QĐUBND

03/11/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức bộ
máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện Lập Thạch

UBND huyện Lập
Thạch

02

02/2016/QĐUBND

22/11/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của
UBND huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2016-2021

UBND huyện Lập
Thạch

09/6/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

UBND huyện Lập
Thạch

01/2018/QĐUBND

21/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND huyện Lập Thạch

UBND huyện Lập
Thạch

01/2019/QĐUBND

26/3/2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của
UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

UBND huyện Lập
Thạch

STT

03

04

05

Số, ký hiệu
văn bản

01/2017/QĐUBND
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện
(Đã công bố năm 2017)
-----------------STT

1.

2.

3.

Tên loại văn bản

Quyết định

Quyết định

Quyết định

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

01/2012/QĐ-UBND; 09/4/2012

Căn cứ ban hành không còn phù
Về việc ban hành Quy định
hợp do bị thay thế bởi: Luật Tổ
trách nhiệm của các cơ quan,
chức chính quyền địa phương năm
đơn vị trong công tác ban
2015; Luật ban hành văn bản
hành văn bản QPPL
QPPL năm 2015.

01/7/2016

03/2012/QĐ-UBND; 01/10/2012

- Căn cứ ban hành không còn phù
hợp do bị thay thế bởi: Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm
Về việc ban hành Quy chế 2015; Luật Mặt trận Tổ quốc năm
phối hợp của UBND huyện 2015; Luật ban hành văn bản
và Uỷ ban MTTQ huyện QPPL năm 2015.
- Được thay thế bởi Quy chế số
01/QC-TT
HĐND-UBNDUBMTTQ ngày 15/3/2017.

01/4/2017

01/2014/QĐ-UBND; 10/10/2014

- Căn cứ ban hành không còn phù
hợp do bị thay thế bởi: Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm
2015; Luật ban hành văn bản
QPPL năm 2015.

Về việc ban hành Quy chế
làm việc của UBND huyện - Được thay thế bởi Quyết định số
02/2016/QĐ-UBND
ngày
22/11/2016 về việc ban hành Quy
chế làm việc của UBND huyện
Lập Thạch nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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