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Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm  

pháp luật của UBND quận ban hành 
 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp đảm bảo thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 

nhân dân quận Cẩm Lệ báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL do UBND quận ban hành, như sau:  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KIỂM 

TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Năm 2018, UBND quận ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết 

định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc bãi bỏ các Văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND quận ban hành.  

- UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 16/4/2018 

của UBND quận Cẩm Lệ về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật quận Cẩm Lệ năm 2018 để triển khai công tác 

này tại địa phương. 

Đối với công tác kiểm tra các phường:  

Trong năm 2018, UBND quận đã thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND 

ngày 16/4/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về triển khai thực hiện công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật quận Cẩm Lệ 2018 và ban 

hành Quyết định số 6450/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành theo thời quan kiểm tra tại Thông báo số 37/TB-PTP ngày 10/10/2018 

thông báo về thời gian kiểm tra công tác đối với các cơ quan, địa phương trên địa 

bàn quận.  

Qua kiểm tra, UBND các phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, 

Hòa An, Hòa Phát, Khuê Trung không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong năm, Ủy ban nhân dân các phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức, tiến hành 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.  

II. RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Số liệu tổng hợp về số văn bản quy phạm pháp luật phải rà soát 
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Qua hoạt động rà soát VBQPPL, phòng Tư pháp đã tham mưu UBND quận 

Cẩm Lệ tiến hành rà soát 08 văn bản quy phạm pháp luật (Danh mục kèm theo)  

và đã xử lý các văn bản QPPL đúng theo quy định, đồng thời liên tục theo dõi, rà 

soát các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo rà soát và xử lý 

kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.   

Về tình hình định kỳ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, UBND quận đã chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp 

cùng với Văn phòng UBND quận làm tốt công tác tự kiểm tra và công bố danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành đã hết hiệu lực.  

2. Đánh giá chung về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

 Qua công tác rà soát nhằm đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật do UBND quận, UBND các phường ban hành trong các lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của quận và phường trên tất cả 

các lĩnh vực.  

 Thời gian qua, công tác rà soát, hệ thống hóa được giao cho Phòng Tư pháp 

phân công 01 Phó trưởng phòng và 01 chuyên viên đảm trách. Kinh phí thực hiện 

công tác rà soát, hệ thống hóa ở quận hiện nay vẫn chưa có mức kinh phí cố định 

đảm bảo.    

Trong quá trình tiến hành rà soát văn bản QPPL, Phòng Tư pháp, Văn 

phòng UBND và UBND các phường được sự chỉ đạo, phân công cụ thể đã phối 

hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra rà soát văn bản QPPL. Bên cạnh việc cử các 

cán bộ tham gia buổi hòa giải, hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp và Sở Tư 

pháp tổ chức, các cán bộ chuyên trách còn được hướng dẫn nghiệp vụ thông qua 

các đợt kiểm tra văn bản trực tiếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận. 

Qua các đợt kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác văn bản của phòng đã được 

hướng dẫn chỉnh sửa lại các yếu tố sai sót về mặt thể thức đối với các văn bản có 

sai sót; qua đó rút kinh nghiệm cho việc soạn thảo văn bản về sau. Với công tác 

văn bản yêu cầu cao về nội dung và thể thức đúng theo quy định của pháp luật thì 

việc hướng dẫn cụ thể, chỉ ra những sai sót trong quá trình kiểm tra rà soát đối với 

các văn bản QPPL đã ban hành là một cách hữu hiệu nâng cao kỹ năng nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác này. Đây cũng là một biện pháp giúp cho 

công tác ban hành, rà soát văn bản trên địa bàn đã có những bước chuyển biến tích 

cực.  

3. Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL 



Hiện tại, cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

vẫn chưa có cơ sở dữ liệu chuyên khảo và các văn bản QPPL do UBND quận ban 

hành đang được đăng lên website chung của UBND quận Cẩm Lệ. 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG 

CÔNG TÁC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Những thuận lợi 

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận có tầm quan trọng đối với 

vấn đề quản lý và phát triển của chính quyền địa phương. Văn bản quy phạm pháp 

luật có thể điều tiết những vấn đề thực tiễn, thể chế hóa và bảo đảm thực hiện các 

chính sách, góp phần làm ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý xã hội tốt hơn ở 

cấp cơ sở. Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực sự trở 

thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản 

QPPL tại địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Các cơ quan chuyên môn đã có sự phối hợp trong quá trình tiến hành rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Từ công tác thu thập văn bản đến hoạt động đối 

chiếu so sánh các văn bản QPPL, các cán bộ chuyên trách luôn chủ động đề xuất 

và kịp thời phát hiện các văn bản QPPL không còn phù hợp để có hướng xử lí kịp 

thời.   

2. Những khó khăn, vướng mắc  

Công tác rà soát chưa sâu, nhiều UBND phường còn chủ quan trong việc rà 

soát dẫn đến hoạt động rà soát chưa nâng cao được tính khách quan và chưa giải 

quyết triệt để các văn bản QPPL đã không còn phù hợp với tình hình thực tế trên 

địa bàn. 

Hiện nay, theo Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, HĐND 

và UBND cấp huyện chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi Luật giao 

nên xảy ra trường hợp không có văn bản điều chỉnh kịp thời khi phát sinh tình 

hình thực tế tại địa phương (Như trường hợp quy định về thi đua khen thưởng) 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  Kiến nghị, đề xuất với UBND cấp trên 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác soạn thảo, thẩm định, rà 

soát văn bản quy pháp pháp luật nói chung đặc biệt là công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định, rà 

soát văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho việc rà soát, hệ thống đạt hiệu quả cao 

hơn. 



Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, PTP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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