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V/v đôn đốc xử lý kết quả  
rà soát, hệ thống hóa văn bản  

quy phạm pháp luật  

Lạng Sơn, ngày 26 tháng  6  năm 2019 

 

 
 

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

 

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 thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để xử lý 
kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
qua các cuộc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân 
dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh 

Trên cơ sở kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
ngành, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương; kết quả hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong 
kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (được công bố tại Quyết định số 414/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và qua quá trình rà soát 
thường xuyên, các sở, ban, ngành khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp 
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật để phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
trên và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Việc đề xuất xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện kịp thời ngay sau khi có kết 
quả rà soát, tự kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất 
xây dựng dự thảo văn bản theo hướng một văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật. 

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành trong quá trình tổ 
chức thực hiện việc tham mưu, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả 
rà soát, tự kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

2.1. Tổ chức thực hiện kịp thời việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau 
khi hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 và kết quả rà soát, 
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản không còn phù hợp 
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với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu quản lý nhà 
nước trên địa bàn. 

Chỉ đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ 
động rà soát, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp việc 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của mình. 

2.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện 
rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ đối với các văn bản không còn phù hợp theo quy định. 

 Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, 
chồng chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp 
với tình hình thực tiễn được phát hiện qua công tác tự kểm tra hoặc bị kiến nghị 
xử lý qua việc kiểm tra theo thẩm quyền của cấp huyện bằng các hình thức theo 
quy định tại Điều 130, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.   

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp (B/c); 
- Chủ tịch, 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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