
UBND TỈNH THANH HÓA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        

SỞ TƯ PHÁP                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /KH- STP                              Thanh Hóa, ngày      tháng  03   năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh 

về việc bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp xây 

dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác 

xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật cấp huyện, cấp xã 

trong năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo về vai trò của văn bản QPPL trong hoạt 

động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

- Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng chính sách, đánh giá tác 

động của chính sách, thẩm định chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng 

và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; lấy ý kiến góp ý đối với dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

- Nội dung công việc phải gắn với nhiệm vụ của các đơn vị; bảo đảm chất 

lượng và tiến độ hoàn thành công việc. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa đơn vị có liên quan 

trong việc triển khai thi hành Kế hoạch. 

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật tham gia các lớp tập huấn.  

II. NỘI DUNG: 

1. Nội dung bồi dưỡng: Kỹ thuật soạn thảo văn bản, thẩm định, thẩm tra 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát; lấy ý kiến góp ý đối với 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Đối tư ng: Cán bộ, công chức thuộc  y ban nhân dân, Hội đồng nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ tư pháp - 

hộ tịch, các Ban của HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 



3. Thời gian tổ chức Hội nghị:  

 

TT Gồm các huyện: Thời gian  

Hội nghị  1 Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, 

Bá Thước, Lang Chánh, Thường 

Xuân 

Tháng 7/2021 

Hội nghị  2 Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, 

Yên Định 

Tháng 7/2021 

Hội nghị  3 Nga Sơn, Thạch Thành, Hậu Lộc Tháng 8/2021 

Hội nghị  4 Nông Cống, Tĩnh Gia, Hà Trung Tháng 8/2021 

Hội nghị  5 Triệu Sơn, Như Thanh, Như Xuân, 

Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn 

Tháng 9/2021 

Hội nghị  6 Hoằng Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân Tháng 9/2021 

Hội nghị  7 Thành phố Thanh Hóa, Quảng 

Xương, Thiệu Hóa 

Tháng 10/2021 

4. Thời gian tập huấn:  02 ngày/01 hội nghị 

5. Địa điểm: Dự kiến địa điểm tập huấn tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa -Thành phố Sầm Sơn 

6. Báo cáo viên: Sở Tư pháp  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách Nhà nước theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Phòng Xây dựng văn bản chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của 

Sở  tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc, báo cáo Giám đốc Sở để xem xét, giải quyết./.            

  

Nơi nhận:                                                         GIÁM ĐỐC 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Chủ tịch UBND, Trưởng phòng tư pháp  

các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các Phó Giám đốc Sở;                                                   

- Lưu: VT, XDVB.                                                                  

                                                                                 

                                                                       

                                                                                         Bùi Đình Sơn 
 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx

