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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:120  /BC-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  14  tháng  11   năm 2019 

 

BÁO CÁO 

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

văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 

 

 

 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 17/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

công tác tư pháp năm 2019; 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 như sau:  

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

 1. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ 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 thực hiện; và tiếp tục 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật cho năm sau.  

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

văn bản:  

 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:  

 Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Tổ pháp chế kiêm nhiệm công 

tác pháp chế, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn thực hiện 

công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.  

 2. Các hoạt động kiểm tra, 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 

 - Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 166/KH-

STTTT ngày 08/03/2019 về việc thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019;  

 - Tổ pháp chế phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hoá văn bản QPPL tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành; 

tổng hợp kết quả rà soát, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản và báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp kịp thời.  
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 II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-STTTT ngày 

08/03/2019 về việc thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2019. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn, bộ phận 

liên quan thuộc Sở đã triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:  

1. 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. Tuy nhiên, năm 2019, Sở 

không có văn bản QPPL tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, 

đang dự thảo 01 quyết định của UBND tỉnh, đã gửi Sở Tư pháp thẩm định và 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

Ban hành Công văn số 641/STTTT-TTra về việc gửi văn bản kiểm tra 

theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL có nội dung liên quan đến lĩnh vực 

Thông tin và Truyền thông, gửi Bộ TT&TT tổng hợp theo yêu cầu tại Công văn 

số 2054/BTTTT-PC ngày 26/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2. 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. Tuy 

nhiên, năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông không có văn bản QPPL cấp 

trên ban hành tác động đến các văn bản QPPL của ngành TT&TT do Sở tham 

mưu HĐND, UBND ban hành.   

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/01/2019 của 

UBND tỉnh, Sở đã tiến kiểm tra, rà soát đối với 02 văn bản: Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc ban hành quy chế quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 23/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả chưa phát hiện dấu hiệu trái pháp luật.  

3. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  

Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, 

UBND cấp tỉnh (từ 2014 - 2018) theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

23/01/2019 của UBND tỉnh. Sở đã lập danh mục các văn bản, gồm 09 văn bản 

còn hiệu lực, không có văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.  

Thực hiện Công văn số 4730/UBND-NC1 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đôn 

đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018, Sở TT&TT 

đã ban hành Công văn số 672/STTTT-TTra ngày 24/7/2019 về việc xử lý các 
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văn bản QPPL thuộc ngành TT&TT trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. Kết quả 

xử lý, đã đề nghị Sở Tư pháp tham mưu HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ 04 văn bản 

QPPL, gồm:  

- Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh Ban 

hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông 

tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh;  

- Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

- Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng ký và xử lý thông tin trên báo chí 

thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

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

Ban hành 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.  

 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 thuộc lĩnh vực 

liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành được Lãnh đạo Sở quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện hàng năm;  

- Tuân thủ đúng quy định tại 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 và Kế hoạch năm 2019. Bảo đảm tính thống nhất, phù hợp 

với văn bản pháp luật cấp trên và hiệu lực pháp lý của văn bản được kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa của ngành Thông tin và Truyền thông;  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; trên cơ sở đó, kịp 

thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản; không 

ngừng nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản đáp ứng yêu cầu quản lý trên 

các lĩnh vực.      

2. Khó khăn, hạn chế 

Lĩnh vực quản lý rộng; cán bộ làm công tác pháp chế còn kiêm nhiệm, 

chưa có nhiều thời gian tập trung cho việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL; hệ thống văn bản của Bộ, Ngành Trung ương thường xuyên điều 

chỉnh, bổ sung dẫn đến khó khăn trong việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; cán 

bộ Tổ pháp chế của Sở chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

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

 

 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/deec428cd233fd7e88257c0100332be5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/deec428cd233fd7e88257c0100332be5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/94d9901ba1f9add947257daa00367faa?OpenDocument
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 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Kiến nghị UBDN tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường 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 văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế 

trong tình hình hiện nay./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c);  

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTra2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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