
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
   Số:        /BC-UBND                         Quảng Nam, ngày     tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thực hiện Điều 135, Điều 170, 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; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ 
SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 
2021

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

    a) Công tác xây dựng thể chế

Để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban 
hành các văn bản sau:

- Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-
UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một 
phần trong năm 2021.

- Công văn số 2371/UBND-NC ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để phục vụ cho Đoàn công tác liên ngành 
Trung ương về kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân tỉnh ban hành.
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- Công văn số 3613/UBND-NC ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 7873/UBND-NC ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư 
pháp chủ trì.

- Công văn số 9243/UBND-NC ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thực hiện Kết luận kiểm tra công tác, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật của Đoàn công tác liên ngành.

b) Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí

  Về cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế: hầu hết các Sở, Ban, ngành đều bố trí 
công chức pháp chế kiêm nhiệm để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

   Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 
38/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 
số 2707/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Để triển khai thực hiện nghiêm công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Quyết định số 
4103/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 
phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam, trong năm 2021, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải kịp 
thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, phục vụ tốt cho 
công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
tỉnh.

d) Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

  Thực hiện Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập 
huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2020 và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban 
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hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các 
đối tượng là lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban 
pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; công chức pháp chế hoặc kiêm nhiệm làm 
công tác pháp chế của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và công 
chức Phòng Tư pháp cấp huyện.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chuẩn các nội dung 
và điều kiện cần thiết để tổ chức cho công chức pháp chế tại các Sở, Ban, ngành 
tham dự hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức để 
triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 
của Chính phủ.

Một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Sở Tư 
pháp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng về công tác xây dựng, ban hành văn bản 
văn bản quy phạm pháp luật cho công chức trên địa bàn huyện và công chức Tư 
pháp-hộ tịch cấp xã, trong đó, chú trọng hướng dẫn việc ban hành văn bản văn 
bản quy phạm pháp luật trong trường hợp phân cấp và việc kiểm tra văn bản 
hành chính có chứa quy phạm pháp luật. 

2. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền

Công tác tự kiểm tra

         + Cấp tỉnh: Đã thực hiện tự kiểm tra 48 văn bản văn bản quy phạm pháp 
luật; qua kiểm tra phát hiện 01 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (sai về kỹ thuật 
viện dẫn) và đã khắc phục xử lý, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
Quyết định 3548/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc đính chính Điều 2, Quyết 
định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định thực hiện bảo dưỡng, sữa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

         + Cấp huyện: Trong năm 2021, cấp huyện không ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

         Công tác kiểm tra theo thẩm quyền

         + Cấp tỉnh: Không thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền do cấp huyện 
không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

        + Cấp huyện: Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân cấp xã không ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật nên Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 
không thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền.
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          b) Tình hình xử lý văn bản trái pháp luật theo kiến nghị của Bộ Tư pháp 
và các cơ quan ngang Bộ:

Thực hiện Kết luận số 4725/KL-ĐCTLN ngày 15/12/2021 của Đoàn 
Công tác liên ngành về kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Quảng Nam và các Kết luận: số 01/KL-
KTrVB, số 02/KL-KTrVB, số 03/KL-KTrVB, số 04/KL-KTrVB, số 05/KL-
KTrVB số 06/KL-KTrVB, số 07/KL-KTrVB ngày 06/01/2022 của Cục Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 26/01/2022 về kết quả thực hiện các Kết luận 
kiểm tra về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật tại tỉnh Quảng Nam.  

c) Đánh giá hậu quả, tác hại và khắc phục hậu quả

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
chủ trì soạn thảo văn bản để xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm theo kiến 
nghị của Đoàn Kiểm tra liên ngành và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật - Bộ Tư pháp. Các nội dung vi phạm chủ yếu là chưa đảm bảo về thẩm 
quyền, nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày. Để khắc phục việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị chủ trì tham mưu ban hành 
văn bản phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật; yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, ngành quan tâm bố trí công chức 
chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện công tác pháp chế tại các đơn vị; 
tuân thủ nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo 
tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành 
văn bản. 

     d) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản năm 
2021

Qua thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm 
pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, 
hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo về thể thức, kỹ 
thuật trình bày. Về thẩm quyền, nội dung quy định của văn bản, phát huy được 
hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thể hiện tính hợp hiến, hợp pháp và 
tính khả thi cao.  
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- Ưu điểm: 

Đối với cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
hiện tốt việc tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành, đồng thời thường xuyên hướng dẫn các Sở, Ban, ngành thực hiện 
tự kiểm tra và thực hiện rà soát khi có văn bản của cơ quan Trung ương ban 
hành; tích cực phối hợp và hướng dẫn các cơ quan chủ trì tham mưu ban hành 
văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật để xử lý theo trình tự, thủ tục 
và tiến độ quy định. Tại cấp huyện, các Phòng Tư pháp đã xây dựng kế hoạch 
kiểm tra theo chuyên đề và tổ chức kiểm tra đối với các văn bản hành chính có 
chứa quy phạm pháp luật. 

Thường xuyên tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật cho công chức pháp chế của các Sở, Ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Hạn chế:

Hầu hết công chức pháp chế tại các Sở, Ban, ngành là kiêm nhiệm, trình 
độ chuyên môn là cử nhân luật rất ít, do đó, chất lượng tham mưu, soạn thảo, rà 
soát,  kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu 
cầu đề ra.

Một số đơn vị chưa nhận thức đúng vai trò của công tác rà soát, kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật, còn xem việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật là chức năng của Sở Tư pháp. 

  3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

          a) Kết quả rà soát thường xuyên văn bản

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được tiến 
hành thường xuyên theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ. Trong năm 2021, tại cấp tỉnh đã tiến hành rà soát và đề nghị sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đối với 67 văn bản để phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tình hình công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực trong năm 2021

Thực hiện Điều 157, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 
267/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết 
hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2021, cụ thể: có 52 văn bản 
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hết hiệu lực toàn bộ năm 2021;, 03 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 
01/01/2021; 12 văn bản hết hiệu hiệu lực một phần năm 2021.   

c) Đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản 
thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành 95 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó: Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành 47 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 48 Quyết 
định). Qua rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, hầu hết các văn bản quy phạm 
pháp luật được ban hành đảm bảo về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành; thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và hiệu lực 
quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

d) Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật, hoạt động phối hợp trong năm 2021

- Ưu điểm: 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ cho phù hợp. 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 
18/11/2016 ban hành Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị 
thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo tổ chức rà soát và ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm và những văn 
bản hết hiệu lực của những năm trước đó mà chưa được công bố.

          - Hạn chế: 

Hấu hết công chức pháp chế tại các Sở, Ban, ngành đều thực hiện theo 
chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng công việc chưa cao, chưa có sự quan tâm 
đúng mức.

Kinh phí chi cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật còn hạn chế.

e) Nguyên nhân:

Một số đơn vị, địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức đến hoạt động 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
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Các đơn vị chưa bố trí nguồn kinh phí phù hợp, tương xứng cho công tác 
rà soát, hệ thống hóa văn bản (trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị).

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, vướng mắc

Công chức pháp chế tại các Sở, Ban, ngành hầu hết là kiêm nhiệm, 
thường xuyên thay đổi, trình độ cử nhân luật ít, do đó, đã ảnh hưởng đến chất 
lượng và tiến độ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

Các Sở, Ban, ngành chưa quan tâm đúng mức công tác rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật. Việc rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật ở 
cấp tỉnh trên thực tế chủ yếu vẫn do Sở Tư pháp thực hiện.

2. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính 
phủ theo hướng bổ sung thêm nhiệm vụ thực hiện công tác pháp chế cho các Sở, 
ngành để có cơ sở bố trí công chức thực hiện chuyên trách nhiệm vụ này tại các 
đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị ban hành quy định cụ thể về kinh phí hỗ trợ hoạt động cập nhật 
văn bản quy phạm pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật để việc xây dựng cơ sở dữ liệu được thường 
xuyên, đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hơn cho hoạt động quản lý nhà nước.

  Trên đây là Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kính báo 
cáo Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP; PCVP Lê Ngọc Quảng;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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