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BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2019 

  

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 (QPPL), UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo công tác kiểm tra, xử lý và rà 

soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

1.1. Về việc triển khai thực hiện Công văn số 4631/VPCP-PL ngày 

30/5/2019 và Công văn số 5461/VPCP-PL ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

Thực hiện Công văn số 4631/VPCP-PL ngày 30/5/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2018 

và Công văn số 5461/VPCP-PL ngày 21/6/2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản 

QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư 

pháp ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương 

tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền1; 

đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan 

kịp thời tham mưu HĐND, UBND cùng cấp xử lý đối với các văn bản cần sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có nội dung không còn phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội và các quy định của pháp luật được phát hiện trong kỳ 

hệ thống hóa văn bản QPPL 2014 - 20182. 

1.2. Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các văn bản QPPL do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành về công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL3; chỉ đạo Sở Tư pháp căn cứ tình hình 

thực tiễn để nghiên cứu góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản QPPL năm 2015 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. 

                                           
1 Công văn số 1430/STP-XDKTVB ngày 26/6/2019 của Sở Tư pháp về tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản 

QPPL. 
2 Công văn số 1183/UBND-NC ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh v/v xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018. 
3 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 28/2016/QĐ-

UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức 

chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; 

công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=106/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=17/7/2015&eday=17/7/2015
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Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL và các quy định về kiểm tra, xử 

lý, rà soát văn bản QPPL; kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019 của 

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2091/KH-UBND ngày 

10/12/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh. Theo đó, đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, địa phương và 

chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL năm 2019 của cơ quan, địa phương mình để chủ động triển khai thực 

hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương 

đã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 

2019 và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra4. 

Đồng thời, để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản và để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả, 

tiến độ thực hiện công tác này trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban 

hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản5.  

1.3. Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí 

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chủ yếu giao cho cán bộ phụ trách công tác pháp 

chế thực hiện (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập và duy trì Phòng 

pháp chế với 02 cán bộ chuyên trách, các cơ quan chuyên môn còn lại bố trí người 

kiêm nhiệm công tác pháp chế). Riêng ở Sở Tư pháp, nhiệm vụ kiểm tra, rà soát 

văn bản được giao cho Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi 

hành pháp luật thực hiện với 04 biên chế, trong đó có 01 biên chế chuyên trách 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.  

Để đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản, trên cơ sở quy 

định của pháp luật, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác thẩm định, kiểm tra, rà 

soát, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là 150 triệu 

đồng/năm trong nguồn kinh phí cấp hàng năm cho Sở Tư pháp. Ngoài ra, đã chỉ đạo 

các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán về 

kinh phí cho công tác này; chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bảo đảm 

kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL ở cấp tỉnh và 

hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt 

động cho công tác kiểm tra, rà soát ở địa phương theo quy định hiện hành.  

                                           
4 Kế hoạch số 2931/KH-STP ngày 27/12/2018 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 03a/KH-SDL ngày 15/01/2019 của Sở Du lịch; Kế 

hoạch số 72/KH-SNN ngày 10/01/2019 của Sở NN&PTNT; Kế hoạch số 397/KH-SXD ngày 29/01/2019 của Sở Xây dựng; Kế 

hoạch số 117/KH-SCT ngày 28/01/2019  của Sở Công Thương; Kế hoạch số 2463/KH-STNMT ngày 25/12/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 22/KH-SNgV ngày 04/01/2019 của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch số 542/KH-TTr ngày 

25/12/2018 của Thanh tra tỉnh; Kế hoạch số 542/KH-BDT ngày 26/12/2018 của Ban Dân tộc; Kế hoạch số 3619/KH-SGTVT 

ngày 28/1/2018 của Sở Giao thông vận tải; Kế hoạch số 101/KH-SLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Sở LĐTB&XH; Kế hoạch số 

77/KH-STC ngày 09/01/2019 của Sở Tài chính; Kế hoạch số 2141/KH-SNV ngày 19/12/2018 của Sở Nội vụ; Kế hoạch số 

09/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện Quảng Ninh; Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

thành phố Đồng Hới; Kế hoạch số 1189/KH-UBND ngày 18/12/2018 của UBND thị xã Ba Đồn; Kế hoạch số 18/KH-UBND 

ngày 09/01/2019 của UBND huyện Tuyên Hóa; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Minh Hóa…. 
5 Công văn số 30/STP-XDKTVB ngày 04/01/2019 của Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát 

văn bản QPPL; Công văn số 679/STP-XDKTVB của Sở Tư pháp ngày 05/4/2019 đôn đốc UBND các huyện Quảng Ninh, Quảng 

Trạch, Bố Trạch xử lý văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật đã được tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền phát hiện 

trong năm 2018 ; Công văn số 994/STP-XDKTVB ngày 09/5/2019 của Sở Tư pháp gửi Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc rà soát 

văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng…  
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1.4. Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL 

Tất cả các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành đều được gửi 

cho Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh để kịp thời đăng tải trên trang Công báo 

điện tử và xuất bản Công báo in cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh, tạo 

điều kiện cho cán bộ và Nhân dân tìm hiểu, tra cứu. Đây cũng là nguồn cơ sở dữ 

liệu quan trọng phục vụ cho việc tra cứu, đối chiếu trong hoạt động kiểm tra, rà soát 

văn bản QPPL cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ và Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật các văn 

bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, Sở Tư pháp đã cập nhật 1.758 

văn bản QPPL, bao gồm 253 Nghị quyết, 1.059 Quyết định và 447 Chỉ thị. 

Riêng trong năm 2019, đã cập nhật 54 văn bản QPPL gồm 15 Nghị quyết và 39 

Quyết định.  

Thực hiện Công văn số 114/CNTT-TTTT ngày 29/3/2019 của Cục Công 

nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL 

kỳ 2014-2018 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Tư pháp thực hiện đăng tải, phê duyệt kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ 2014-2018 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng của tổ chức, cá nhân. 

Đồng thời, đối với các văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần được hệ thống 

hóa kỳ 2014 - 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện cập nhật bổ sung 

hiệu lực của các văn bản này trên CSDL quốc gia về văn bản pháp luật. 

1.5. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

Trong năm 2019, đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế và tham 

mưu công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm cả nội dung 

về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL với hơn 100 người tham gia. Thông qua 

công tác tập huấn tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các sở, 

ban ngành cấp tỉnh, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - 

Hộ tịch cấp xã trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc trong 

quá trình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản.  

2. Về kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

2.1. Số liệu văn bản QPPL tự kiểm tra và xử lý trên địa bàn tỉnh 

- Ở cấp tỉnh : Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Sở Tư pháp đã giúp 

UBND tỉnh tự kiểm tra 38/38 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành (đạt 100%).  

Qua tự kiểm tra cho thấy các văn bản được ban hành đảm bảo hợp hiến, hợp 

pháp, thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn tình hình 

kinh tế- xã hội của địa phương. 

- Ở cấp huyện, Phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện tự kiểm tra 18 văn bản 

QPPL. 

- Ở cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã giúp UBND cấp xã tự kiểm tra 

207 văn bản QPPL. 
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2.2. Số liệu văn bản kiểm tra theo thẩm quyền đã được gửi đến để kiểm tra và 

thực tế đã kiểm tra 

- Ở cấp tỉnh: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Giám đốc Sở Tư 

pháp đã giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản QPPL 

do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến, các văn bản được kiểm tra đều 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

- Ở cấp huyện, Trưởng Phòng Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND cấp huyện 

kiểm tra theo thẩm quyền đối với 207 văn bản QPPL được gửi đến.  

Qua kiểm tra, đã phát hiện 50 văn bản chưa phù hợp với quy định pháp luật. 

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 20 văn bản được cơ quan ban hành xử lý theo 

quy định (trong đó có 14 văn bản trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền – có 

danh mục kèm theo). 

2.3. Công tác kiểm tra theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

Ở cấp tỉnh đã tổ chức tự kiểm tra 13 văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh 

vực theo yêu cầu của cơ quan cấp trên quản lý theo ngành, lĩnh vực, cụ thể: 

- Văn bản thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 02 văn bản.  

- Văn bản thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 08 văn bản  

- Văn bản thuộc lĩnh vực nội vụ: 03 văn bản  

Qua kiểm tra, hầu hết các văn bản QPPL vẫn còn phù hợp với các quy định 

của pháp luật hiện hành. Đối với văn bản QPPL có nội dung chưa phù hợp với quy 

định của pháp luật, đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo kịp thời xử lý theo quy định6.  

3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

3.1. Về kết quả rà soát văn bản 

 a) Ở cấp tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 2359/KH-UBND, các cơ quan chuyên 

môn đã phối hợp với Sở Tư pháp rà soát thường xuyên và rà soát theo chuyên đề, 

ngành, lĩnh vực do Bộ Tư pháp hoặc cơ quan cấp trên quản lý theo ngành, lĩnh vực 

yêu cầu. Tính đến ngày 31/12/2019, đã rà soát đối với 159 văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành (đạt 100% theo kế hoạch). Cụ thể:   

* Rà soát khi có căn cứ rà soát văn bản (theo văn bản là căn cứ pháp lý hoặc 

theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội) 

Đã rà soát đối với 48 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên 

quan đến các lĩnh vực: 

- Luật Công an nhân dân: 04 văn bản; 

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: 25 văn bản; 

- Luật Chăn nuôi: 02 văn bản; 

- Luật Phòng chống tham nhũng: 04 văn bản; 

- Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: 03 văn bản; 

- Luật Quốc phòng: 10 văn bản; 

                                           
6 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 bãi bỏ Khoản 5 Điều 15 Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 

10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3290&isstoredoc=false
http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3290&isstoredoc=false
http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3290&isstoredoc=false
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* Rà soát theo yêu cầu quản lý nhà nước (theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn) 

Đã rà soát 111 văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến 

các lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng (11 văn bản); tư pháp (10 văn bản); quy 

hoạch, đầu tư, doanh nghiệp và quản lý nợ công (56 văn bản); viễn thông, công 

nghệ thông tin, an ninh mạng: (08 văn bản); giao thông vận tải (16 văn bản); giáo 

dục và đào tạo (10 văn bản). 

Qua rà soát, đã phát hiện 09 văn bản QPPL có nội dung không còn phù hợp 

với các quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành 

có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xử lý 

theo đúng quy định. Đến nay đã xử lý và kiến nghị xử lý 04 văn bản, các văn bản 

còn lại các sở, ban, ngành đang tham mưu UBND tỉnh xử lý. 

b) Ở cấp huyện: Đã rà soát đối với 469 văn bản QPPL do HĐND, UBND 

cấp huyện ban hành. Qua rà soát, đã phát hiện 36 văn bản QPPL có nội dung 

không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó đã xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý 32 văn bản QPPL theo quy định. 

3.2. Tình hình công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực 

UBND tỉnh đã thực hiện công bố theo định kỳ đối với danh mục văn bản 

QPPL do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một 

phần được rà soát trong năm 2019 với 28 văn bản QPPL tại Quyết định số 

212/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, trong đó có 20 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn 

bộ và 08 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần. 

3.3. Về xử lý các văn bản cần phải xử lý được phát hiện trong kỳ hệ thống 

hóa văn bản QPPL 2014 - 2018 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1183/UBND-NC 

ngày 19/7/2019 v/v xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 – 2018, trên 

cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL trong kỳ 2014 - 2018, các sở, ban, ngành 

có liên quan đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với 

các văn bản cần được xử lý đã được phát hiện trong kỳ hệ thống hóa. Đến nay, các 

văn bản đã được xử lý theo quy định7 hoặc đã được các sở, ban, ngành tham mưu 

soạn thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định và đang trình UBND tỉnh ban hành.  

Đối với kết quả hệ thống hóa ở cấp huyện và cấp xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

UBND huyện kịp thời xử lý các văn bản cần phải xử lý được phát hiện trong kỳ hệ 

thống hóa theo quy định của pháp luật.  

4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  

4.1. Ưu điểm:  

a) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

Trong năm, công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã đi vào nề nếp, có hệ thống, 

                                           
7 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Bình quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với 

trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

23/4/2019 quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 (thay thế Quyết 

định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình);  

http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3299&isstoredoc=false
http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3299&isstoredoc=false
http://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3299&isstoredoc=false
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toàn diện, gắn với hoạt động xây dựng, ban hành và rà soát văn bản QPPL. Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, tham mưu 

xử lý đối với văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. 

UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản 

QPPL; chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã; đồng thời cử công 

chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tham gia 

các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản do Bộ Tư pháp tổ chức.  

So với năm 2018, số lượng văn bản QPPL được ban hành giảm nhiều, do 

địa phương đã bám sát các nội dung được giao quy định chi tiết tại các văn bản 

QPPL của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn 

chế việc ban hành văn bản QPPL khi không được cấp trên giao hoặc không cần 

thiết hoặc quy định lại các nội dung đã được văn bản cấp trên quy định chi tiết. 

Đặc biệt, năm 2019, ở cấp tỉnh không có văn bản QPPL nào có nội dung chưa phù 

hợp với quy định của pháp luật (năm 2018: 02 văn bản được phát hiện qua tự kiểm 

tra và 01 văn bản được phát hiện qua kiểm tra theo thẩm quyền). 

b) Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL  

Trong năm 2019, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

đã phối hợp rà soát toàn bộ các lĩnh vực được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 

2091/KH-UBND. Các văn bản được rà soát một cách tổng thể, từ đó kịp thời phát 

hiện những văn bản đã hết hiệu lực hoặc có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái 

pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để có 

biện pháp xử lý, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ 

thống pháp luật. Thông qua hoạt động rà soát, các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn 

thảo đã đánh giá được chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản thuộc trách 

nhiệm rà soát của cơ quan mình và nâng cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ rà 

soát văn bản QPPL. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa 

bàn phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên 

quản lý theo ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu xử lý văn bản sau rà soát theo quy định 

của pháp luật. 

4.2. Hạn chế   

Một số sở, ngành chưa chủ động và chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư 

pháp trong việc rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản qua rà 

soát; một số lĩnh vực rà soát chưa toàn diện. 

4.3. Nguyên nhân 

- Hầu hết các sở, ngành, địa phương chưa có biên chế chuyên trách mà chủ 

yếu thực hiện kiêm nhiệm. 

- Nguồn thu ngân sách hàng năm của địa phương thấp, vì vậy kinh phí cấp 

cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản hàng năm chưa đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra.  
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II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Hệ thống văn bản pháp luật của nước ta ban hành nhiều, thường xuyên được 

sửa đổi, bổ sung, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, một số quy định còn chưa 

thống nhất, nên trong quá trình thực hiện và áp dụng còn gặp nhiều vướng mắc. 

- Đội ngũ cán bộ pháp chế giúp thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL còn bố trí kiêm 

nhiệm. Đội ngũ công chức chuyên trách tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà 

soát ít. Do đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. 

2. Kiến nghị, đề xuất Bộ Tư pháp 

- Rà soát các nội dung không phù hợp, còn khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật năm 2015) và Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP để tham mưu Chính phủ kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung Luật năm 2015 và tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 

09/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình). 

- Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 

người làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL ở địa phương. 

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Tư pháp./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, NC. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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DANH MỤC 

Văn bản QPPL chưa phù hợp với quy định pháp luật về thẩm quyền, nội dung được  

phát hiện qua kiểm tra trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 02 năm 2020) 

 

 

I. VĂN BẢN PHÁT HIỆN QUA TỰ KIỂM TRA 

 

STT 
Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Nội dung chưa phù hợp với 

quy định của pháp luật 
Tình hình xử lý 

I. Văn bản của UBND tỉnh 

 Không có 

II. Văn bản của UBND cấp huyện 

 Không có 

II. VĂN BẢN PHÁT HIỆN QUA KIỂM TRA THEO THẨM QUYỀN 

STT 
Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Nội dung chưa phù hợp với 

quy định của pháp luật 
Tình hình xử lý 

I. Văn bản của HĐND, UBND cấp huyện do Sở Tư pháp kiểm tra 

 Không có 
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II. Văn bản của HĐND, UBND cấp xã do Phòng Tư pháp kiểm tra 

Huyện Minh Hóa 

1. 

Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/12/2018 của 

HĐND xã Yên Hóa –  

Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

chủ yếu kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội năm 2019 

Thời điểm có hiệu lực quy 

định chưa phù hợp 

Văn bản đã hết hiệu 

lực thi hành 

2. 

Nghị Quyết số 

05/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/12/2018 của 

HĐND xã Quy Hóa  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2019 

 

Thời điểm có hiệu lực quy 

định chưa phù hợp 

Văn bản đã hết hiệu 

lực thi hành 

Huyện Quảng Trạch 

3. 

Nghị quyết số  

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2017 của 

HĐND xã Quảng Liên  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Một số nội dung về nhiệm 

vụ, giải pháp trong lĩnh vực 

xây dựng cơ bản; tài chính, 

tín dụng; quản lý đất đai; 

xây dựng chính quyền quy 

định chưa phù hợp  

Đã xử lý 

4. 

Nghị quyết số  

01/2018/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Lưu  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Một số nội dung về nhiệm 

vụ, giải pháp trong công tác 

quản lý đất đai quy định chưa 

phù hợp 

 

Đã xử lý 
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5. 

Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Phú 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Một số nội dung về nhiệm 

vụ, giải pháp trong công tác 

quy hoạch và giải phóng mặt 

bằng và thời điểm có hiệu 

lực của văn bản quy định 

chưa phù hợp 

Đã xử lý 

6. 

Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Châu  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Nội dung về nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác quản lý 

tài nguyên, môi trường quy 

định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

7. 

Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Xuân  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Nội dung về nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác quản lý 

tài nguyên, môi trường quy 

định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

8. 

Nghị quyết số 

33/2018/NQ-HĐND ngày 

28/12/2018 của HĐND 

xã Quảng Phương  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Phạm vi điều chỉnh; nội dung 

về mục tiêu tổng quát, các 

chỉ tiêu xã hội; quản lý tài 

nguyên môi tường; cải cách 

hành chính quy định quy định 

chưa phù hợp 

Đã xử lý 

9. 

Nghị quyết số 

38/2018/NQ-HĐND 

ngày 29/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Kim  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Nội dung về mục tiêu tổng 

quát, các giải pháp, trong 

công tác phát triển nông - 

lâm nghiệp; quản lý sử dụng 

đất đai; thời điểm có hiệu lực 

quy định chưa phù hợp 

Đã xử lý 
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10. 

Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND 

ngày 31/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Hợp  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

 

Thời điểm có hiệu lực quy 

định chưa phù hợp 
Đã xử lý 

11. 

Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Thạch  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Nội dung về nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác quản lý 

tài nguyên, môi trường quy 

định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

12. 

Nghị quyết số 

08/2018/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Hưng  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Phạm vi điều chỉnh của văn 

bản và nội dung về nhiệm vụ, 

giải pháp trong công tác quản 

lý tài nguyên, môi trường 

quy định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

13. 

Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2018 của 

HĐND xã Quảng Trường  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Phạm vi điều chỉnh của văn 

bản và nhiệm vụ, giải pháp 

trong công tác địa chính quy 

định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

14. 

Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2018 của 

HĐND xã Phù Hóa  

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 

Nội dung về nhiệm vụ, giải 

pháp trong công tác quản lý 

đất đai quy định chưa phù hợp 

Đã xử lý 

Tổng: 14 văn bản 
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