
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

KẾ HOẠCH   

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08  /QĐ-STP ngày  15 /01/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

I CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp trong công tác xây dựng văn bản QPPL 

1.1 

1. Lập, báo cáo UBND tỉnh Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết 

văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo của Bộ 

Tư pháp 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.2 

2. Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết 

quy phạm pháp luật do UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh có nội dung quy định tại các 

khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở Theo quy định 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.3 

3. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm 

tra đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Thường xuyên, 

ngay khi nhận 

được yêu cầu 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.4 

4. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật theo đề nghị của các cấp 

(Trung ương, tỉnh), các ngành. 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

Theo quy định 
Lãnh đạo Sở phụ 

trách theo lĩnh vực 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

1.5 
5. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở Theo quy định 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.6 

6. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo 

UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Định kỳ hàng 

quý, 6 tháng và cả 

năm 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2 Công tác xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Sở Tư pháp quản lý 

2.1 

7. Lập đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, thứ 

11 trong lĩnh vực tư pháp (nếu có). 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

Hoàn thành, trình 

Giám đốc Sở 

trước ngày 

15/02/2020 (đối 

với dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ 

họp thứ 10) và 

trước ngày 

30/6/2020 (đối 

với dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ 

họp thứ 11) 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2.2 

8. Lập Đề nghị xây dựng Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh để quy định 

chi tiết văn bản quy phạm pháp luật do cơ 

quan nhà nước cấp trên ban hành hoặc để thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh 

trong lĩnh vực tư pháp (nếu có). 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

Thường xuyên, 

ngay khi có căn 

cứ để đề xuất xây 

dựng văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

2.3 Tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực tư pháp. 

2.3.1 

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tổ soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp 

luật 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

Theo kế hoạch 

soạn thảo 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2.3.2 

10. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tổ soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp 

luật 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL; Phòng 

Bổ trợ Tư pháp 

Theo kế hoạch 

soạn thảo 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2.3.3 

11. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 

về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tổ soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp 

luật 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL; Phòng 

Hành chính Tư 

pháp 

Theo kế hoạch 

soạn thảo 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2.3.4 

12. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 12/2014/QĐ-

UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải 

quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tổ soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp 

luật 

Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn 

bản QPPL; Phòng 

Hành chính Tư 

pháp 

Theo kế hoạch 

soạn thảo 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

II CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp trong công tác kiểm tra văn bản QPPL 

1.1 

13. Phối hợp với Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tự 

kiểm tra Nghị quyết quy phạm pháp luật của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình ban hành; Tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Thường xuyên, 

ngay sau khi văn 

bản được ban 

hành 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

1.2 

14. Kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm 

pháp luật nhưng không được ban hành bằng 

hình thức văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND các huyện, thành phố ban 

hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật 

hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy 

phạm pháp luật do Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND các huyện, thành phố ban hành. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Khi nhận được 

văn bản thuộc đối 

tượng kiểm tra 

hoặc khi nhận 

được yêu cầu, 

phản ánh, kiến 

nghị 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.3 

15. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra văn 

bản theo địa bàn trong trường hợp phát hiện 

văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn 

đến kinh tế - xã hội. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Khi phát hiện văn 

bản có dấu hiệu 

trái pháp luật, ảnh 

hưởng lớn đến 

kinh tế - xã hội 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.4 

16. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 

cơ quan, UBND các huyện, thành phố trong 

việc xử lý/tham mưu xử lý văn bản có nội dung 

không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc 

tình hình thực tế tại địa phương 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở Thường xuyên 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2 Kiểm tra văn bản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 

 

17. Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật do Sở Tư pháp tham mưu HĐND, 

UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở Tư pháp 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Thường xuyên, 

ngay sau khi văn 

bản được ban 

hành 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

III CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

1.1 

18. Tham gia ý kiến vào kết quả rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

tỉnh ban hành do các cơ quan cấp tỉnh có trách 

nhiệm rà soát thực hiện. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Khi nhận được đề 

nghị tham gia ý 

kiến 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.2 

19. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh trước 

ngày 20/01/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

1.3 

20. Cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ 

sở văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn 

bản pháp luật theo quy định tại Nghị định số 

52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính 

phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Phòng Phổ biến 

và Giáo dục pháp 

luật; Văn phòng 

Sở 

Thường xuyên, 

ngay sau khi nhận 

được văn bản 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2 Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 

2.1 

21. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư 

pháp và theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp 

trên. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Thường xuyên, 

ngay khi có căn 

cứ để rà soát 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

2.2 

22. Trình UBND tỉnh công bố hoặc UBND 

tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết 

thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực tư pháp theo quy định tại khoản 

2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (nếu 

có) 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Văn phòng Sở 

Trình UBND tỉnh 

chậm nhất là 10 

ngày trước ngày 

văn bản được quy 

định chi tiết hết 

hiệu lực 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

2.3 

23. Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành có nội dung liên quan đến môi trường 

đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Hoàn thành trong 

Quý II/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

IV CÔNG TÁC KHÁC 

4.1 

24. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ 

cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Xong trước Quý 

II/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

4.2 

25. Tổng hợp, xây dựng, trình UBND tỉnh ban 

hành Báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Trình UBND tỉnh 

trước ngày 

10/02/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

4.3 

26. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Trình UBND tỉnh 

trước ngày 

20/12/2020 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Lãnh đạo Sở phụ 

trách/quyết định 

4.4 

27. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện 

Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

Sở Tư pháp năm 2020. 

Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản 

QPPL 

Các phòng, đơn 

vị có liên quan 
Thường xuyên 

Đ/c Nguyễn Thị 

Thược - Giám đốc 

Sở 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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