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BÁO CÁO 

Công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  

văn bản quy phạm pháp luật ngành TT&TT năm 2020 

 

 

 Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Kế 

hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

công tác tư pháp năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công 

tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

năm 2020 như sau:  

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

 1. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tự kiểm tra, rà soát và 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  

 a) Công tác chỉ đạo: Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo Tổ pháp chế phối hợp 

phòng chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, rà soát 

và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.   

 b) Việc thực hiện quy trình, quy định về tự kiểm tra, rà soát và hệ thống 

hóa văn bản QPPL:  

 Được thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.  

 c) Việc xây dựng cơ chế, bố trí cán bộ để thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, 

rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL:  

 Sở đã kiện toàn Tổ pháp chế kiêm nhiệm công tác pháp chế, mỗi phòng 

chuyên môn bố trí một công chức làm công tác pháp chế. Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ về pháp chế của các thành viên Tổ pháp chế chưa được đào tạo, bồi 

dưỡng đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

tổ chức pháp chế. Chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác pháp chế chưa 

có quy định cụ thể; 

2. Các hoạt động tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản khác có chứa quy phạm pháp luật đã thực hiện 

 - Ban hành kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL năm 2020 (Kế hoạch số 267/KH-STTTT ngày 12/03/2020);  

 - Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ pháp chế theo chức năng, nhiệm 

vụ phòng chuyên môn triển khai hoạt động tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn 

bản QPPL đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực 
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quản lý; Lập danh mục các văn bản QPPL theo mẫu quy định tại Nghị định 

34/2016/NĐ-CP;  

- Định kỳ tổng hợp kết quả tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

QPPL và báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp đúng quy định.  

 II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA  

Sở đã xây dựng Kế hoạch số 267/KH-STTTT ngày 12/03/2020 về việc 

thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; phân công các phòng chuyên môn, Tổ pháp chế triển khai thực hiện, 

kết quả như sau:  

1. Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành ngay sau khi 

ban hành văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

hướng dẫn Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.  

Trong năm 2020, Sở TT&TT đã tham mưu dự thảo và trình UBND tỉnh 

xem xét ban hành 01 văn bản QPPL (Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 về việc ban hành Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh).  

Kết quả tự kiểm tra VBQPPL: Quyết định được tham mưu ban hành đảm 

bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của VBQPPL, không trái với 

VBQPPL cấp trên, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định 

của Luật ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

2. Tự rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành ngay khi có căn 

cứ rà soát theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

Năm 2020, Sở đã tự rà soát các Luật, Nghị định và Thông tư. Kết quả rà 

soát, có 03 văn bản QPPL giao UBND tỉnh quy định chi tiết các Điều Khoản 

thực hiện ở địa phương (Gồm: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT quy 

định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; 

Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình phát thanh).  

Ngoài ra, Sở đã thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/01/2020 

của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác tư pháp năm 2020 và kế hoạch tự 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Qua rà 

soát các văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở đã phát hiện 01 Quyết 

định QPPL (Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh 

quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) có căn cứ ban hành được 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=142237
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-04-2020-TT-BTTTT-lap-va-quan-ly-chi-phi-du-an-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-435371.aspx
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sửa đổi, bổ sung (Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định 27/2018/NĐ-CP). 

Kết quả xử lý VB QPPL sau rà soát: Sở đã dự thảo Quyết định mới trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành thay thế Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND.  

3. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  

- Số văn bản còn hiệu lực: 22 văn bản;  

- Số văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 01 văn bản;  

- Số văn bản hết hiệu lực một phần: Không;  

- Số văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ: Không;  

- Số văn bản ngưng hiệu lực một phần: Không.  

(Bảng tổng hợp kèm theo) 

 III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL 

1. Ưu điểm  

- Công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được quan 

tâm thực hiện và gắn chặt với công tác QLNN trên các lĩnh vực TT&TT;  

- Luôn bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành của 

Chính phủ, BTTTT về QLNN ngành TT&TT; kịp thời xem xét điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản QPPL của tỉnh phù hợp với văn 

bản pháp luật cấp trên cũng như thực tiễn quản lý ngành ở địa phương.  

2. Khó khăn, hạn chế 

Hệ thống VBQPPL ngành TT&TT khá nhiều, thường xuyên thay đổi theo 

sự phát triển của công nghệ số…; lĩnh vực quản lý rộng; mặt khác chưa có cán 

bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng thực hiện công tác xây dựng 

pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho đội ngũ cán bộ pháp chế 

của các Sở, ngành./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TTra2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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