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Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 5650/KL-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội 

vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành năm 2018, UBND tỉnh Lạng 

Sơn báo cáo kết quả xử lý văn bản theo kết luận của Bộ Nội vụ như sau:   

1. Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kiểm tra, rà soát đối với 02 văn bản quy 

phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn, Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

1.1. Đối với Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức; đối với lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức, 

có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật1 điều chỉnh, để bao quát, điều chỉnh 

được hết các nội dung, lĩnh vực quản lý, UBND tỉnh Lạng Sơn đã căn cứ Luật 

cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất về 

quản lý cán bộ, công chức để làm căn cứ ban hành văn bản (không nêu Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ làm căn cứ ban hành). 

                                                 

1 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng chính phủ: Nghị 

định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị 

định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công 

chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, 

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo... 
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Mặt khác, Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 05/12/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/12/2018; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ ban 

hành ngày 29/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019. 

Căn cứ Khoản 1, Điều 61, 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 quy định: "Căn cứ ban hành văn bản là văn bản 

quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được 

công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc 

cùng thời điểm với văn bản được ban hành..." 

Như vậy, việc ban hành Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn là phù hợp với quy định của pháp luật tại 

thời điểm ban hành. 

1.2. Đối với Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

Qua xem xét bản gốc Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn, tại Điều 2 có quy định "Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014..." (Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình 

kiểm tra văn bản trước khi ban hành bản điện tử, nên bản phát hành điện tử trên 

hệ thống eOffice, chưa điền ngày có hiệu lực của văn bản). 

Như vậy, Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn có quy định cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 

luật phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 38 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, thời điểm có hiệu lực của văn 

bản phù hợp với khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị tại Kết luận kiểm 

tra 5650/KL-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ và tập trung thực hiện tốt 

hơn một số nội dung sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện thường xuyên công tác rà soát, kiểm tra và 

tự kiểm tra văn bản QPPL, công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan 

trên địa bàn tỉnh;  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát các văn bản do 

HĐND, UBND tỉnh đã ban hành để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới đảm bảo phù hợp với quy định của các văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý 

cao hơn của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan; 

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật và kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL cho đội ngũ công chức làm công tác 

soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; 



 3 

- Thực hiện tốt việc gửi văn bản QPPL để kiểm tra theo thẩm quyền theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 121 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. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;                                                                                    

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ).                                                                     

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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