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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 712  /UBND-NC 

V/v tăng cường công tác xây dựng, 
ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh

Lạng Sơn, ngày 01 tháng  8 năm 2018 

    
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

                   

Thực hiện Kết luận số 2361/KL-ĐCTLN ngày 28/6/2018 của Đoàn 
Công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì về việc kiểm tra công tác xây 
dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL) tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm 
vụ sau: 

1. Về công tác xây dựng, ban hành VBQPPL 

a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành 
VBQPPL, 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 VBQPPL, Hướng 
dẫn số 01/HD-UBND của UBND tỉnh ngày 23/01/2017 về công tác xây dựng dự 
thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Các cơ quan khi lập đề nghị xây dựng VBQPPL, được giao chủ trì soạn 
thảo VBQPPL tuân thủ đầy đủ các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây 
dựng, ban hành VBQPPL; xác định rõ căn cứ, thẩm quyền ban hành, nội dung 
văn bản; tổng kết, đánh giá tình hình thực tiễn, nhất là các quy định mới như xây 
dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách (đối với Nghị quyết 
quy định chính sách). 

Các cơ quan cần nâng cao hơn nữa tính trách nhiệm trong thực hiện góp ý 
các dự thảo VBQPPL khi cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến. Cơ quan chủ 
trì phải chú trọng việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự 
thảo văn bản. 

b) Các sở, ban, ngành khi được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL thực hiện 
như sau:  

- Đối với các VBQPPL đã có trong Chương trình làm việc hằng tháng, 
năm của UBND tỉnh: Các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được 
phân công theo quy định, đảm bảo thời gian, chất lượng các nội dung trình.  

- Đối với các văn bản VBQPPL chưa có trong Chương trình làm việc của 
UBND tỉnh: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi 
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các VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên liên quan đến ngành, lĩnh vực quản 
lý. Trong trường hợp các VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên được ban 
hành, trong đó có điều, khoản, điểm giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh quy định cụ thể hoặc trong quá trình các cơ quan thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao cần thiết trình HĐND, UBND tỉnh ban hành VBQPPL để 
quản lý nhà nước thì các cơ quan chuyên môn cần kịp thời trình UBND tỉnh đề 
nghị xây dựng Quyết định hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết.  

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của 
UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 01/HD-UBND của UBND 
tỉnh ngày 23/01/2017 về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, 
UBND tỉnh Lạng Sơn. 

c) UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục xây 
dựng, ban hành VBQPPL theo quy định của Luật và Văn bản số 2404/STP-
XD&KTVBQPPL ngày 9/8/2016 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ  
xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo, 
hướng dẫn cấp xã thực hiện công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, 
UBND cấp xã theo đúng quy định, đảm bảo về thẩm quyền, nội dung, thể thức 
kỹ thuật trình bày văn bản. 

2. Về công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL 

a) Các sở, ban, ngành: Kịp thời thực hiện việc tự kiểm tra VBQPPL do cơ 
quan mình chủ trì soạn thảo; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra 
VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.  

b) UBND cấp huyện: Tăng cường thực hiện tự kiểm tra đối với các 
VBQPPL do UBND huyện ban hành. Thực hiện công tác kiểm tra theo thẩm 
quyền, kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với các VBQPPL do HĐND, UBND 
cấp xã ban hành để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, sai sót; kịp thời 
đề xuất xử lý văn bản trái pháp luật, văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể 
thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản bằng các hình thức theo quy định tại Điều 130 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn 
bản; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; đính chính văn bản). 

3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện 
rà soát VBQPPL do HĐND, UBND cùng cấp ban hành, đảm bảo trình tự, thủ 
tục thực hiện theo đúng quy định tại Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 
kịp thời đề xuất xử lý văn bản được rà soát có quy định trái, mâu thuẫn, chồng 
chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp với 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo các hình thức quy định tại Điều 143 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản, thay thế, 
sửa đổi, bổ sung văn bản, ban hành văn bản mới, đình chỉ việc thi hành một 
phần hoặc toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản); định kỳ 
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tham mưu hoặc công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo 
quy định. 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-
2018 của UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố đảm bảo hiệu quả, chất lượng, 
tiến độ đề ra. 

4. Một số nội dung khác: 

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  tiếp tục kiện toàn, 
củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng ban hành văn bản, cán bộ làm 
công tác pháp chế: 

- Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hợp lý để tham mưu thực hiện tốt công 
tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. 

- Bố trí cán bộ đủ số lượng, có chất lượng cho Phòng Tư pháp, công chức 
Tư pháp-Hộ tịch cấp xã; kiện toàn, tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa để phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ này.  

- Quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa VBQPPL. 

b) Sở Tư pháp nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo VBQPPL; chủ 
động tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, ban hành, 
rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại các sở, 
ban, ngành, UBND cấp huyện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác xây 
dựng, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh; 
các phòng: NC, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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