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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Nhằm phát hiện những nội dung sai, trái pháp luật của văn bản để kịp 

thời đình chỉ việc thi hành; sửa đổi hoặc bãi bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đã ban hành văn 

bản sai, trái pháp luật; 

2. Việc kiểm tra văn bản phải tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm tra, rà soát 

theo quy định của pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát văn bản phải được tiến 

hành thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 

II. Công tác kiểm tra văn bản: 

1. Công tác tự kiểm tra văn bản: 

a) Văn bản được kiểm tra: 

- Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh ban hành; 

- Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản. 

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: 

a) Văn bản kiểm tra: 



- Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã, thành phố ban hành; 

- Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành; 

- Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban 

hành; 

- Các loại văn bản khác có chứa quy phạm pháp luật. 

b) Thời gian, địa bàn và nguồn văn bản kiểm tra; nội dung kiểm tra: 

- Thời gian, địa bàn kiểm tra: 

+ Tháng 4/2022 kiểm tra tại các huyện: Quan Sơn, Mường Lát; Lang 

Chánh; 

+ Tháng 5/2022 kiểm tra tại các huyện: Như Xuân, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa; 

Yên Định. 

+ Tháng 6/2022 kiểm tra tại các huyện: Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh 

Lộc. 

- Nguồn văn bản kiểm tra: Các văn bản do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND 

các huyện ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021. 

- Nội dung kiểm tra: 

+ Quy trình về trình tự, thủ tục ban hành văn bản; 

+ Căn cứ ban hành văn bản; 

+ Thẩm quyền ban hành văn bản; 

+ Nội dung văn bản. 

(Thời gian, thành phần Đoàn kiểm tra, thành phần cấp huyện làm việc với 

đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau). 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng văn bản. 

d) Đơn vị phối hợp: HĐND, UBND các huyện: Quan Sơn, Mường Lát, 

Lang Chánh, Như Xuân, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định, Như Thanh, Thạch 

Thành, Vĩnh Lộc. 

III: Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Xây dựng văn bản có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở 

trong việc phối hợp với HĐND, UBND các huyện thuộc địa bàn kiểm tra, đồng 

thời chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và yêu cầu.  



2. Văn phòng Sở đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết theo đề nghị 

của Phòng Xây dựng văn bản để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thuộc địa bàn kiểm tra theo 

Kế hoạch có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc huyện chuẩn bị nguồn 

văn bản để kiểm tra, bố trí cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra và phối hợp Sở Tư 

pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo công tác kiểm tra theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc Phòng Xây 

dựng văn bản có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);                                                                    

- Các đ/c PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- HĐND, UBND, phòng Tư pháp các huyện: 

Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Hoằng Hóa, 

Thiệu Hóa, Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh 

Lộc, Lang Chánh, Thiệu Hóa (để phối hợp); 

- Lưu: VT-XDVB. 
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Bùi Đình Sơn 
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