
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Tuyên Quang, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 

năm 2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Nội vụ, Sở Tư pháp; Quyết  định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 

2021 (có Kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; Trưởng phòng xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc 

Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Website Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT; XDKTTHPL&PBGDPL.  
  Loan.02b. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thược 



 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 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 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-STP ngày 28/01/2021 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 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

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

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. Trình Thường trực HĐND tỉnh (đối với 

Nghị quyết) hoặc trình UBND tỉnh (đối với 

quyết định) danh mục văn bản quy định chi tiết 

văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên 

(các luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định 

của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ) 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo của Bộ 

Tư pháp hoặc Bộ, 

cơ quan ngang bộ 

theo quy định 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược   

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 khoản 4 

Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở Theo quy định 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

1.3 
3. Kiểm tra đề nghị xây dựng Quyết định 

QPPL của UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Thường xuyên, 

ngay khi nhận 

được yêu cầu 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược   

 

1.4 

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

QPPL theo đề nghị của các cấp (Trung ương, 

tỉnh), các ngành. 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Theo quy định 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược   

 

1.5 
5. Thẩm định dự thảo văn bản QPPL của 

HĐND, UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở Theo quy định 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.6 

6. Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ: (1) 

Lập danh mục văn bản quy định chi tiết văn 

bản QPPL của cơ quan nhả nước cấp trên; (2) 

Đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở Tháng 2/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.7 

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

UBND tỉnh tình hình, kết quả soạn thảo văn 

bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Định kỳ hàng 

quý, 6 tháng và cả 

năm 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2 Công tác xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Sở Tư pháp quản lý 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian                    

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

2.1 

8. Lập đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL do 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong 

lĩnh vực tư pháp (nếu có). 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Khi phát sinh 

nhiệm vụ 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2.2 

9. Lập Đề nghị xây dựng Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh để quy định 

chi tiết văn bản QPPL 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Thường xuyên, 

ngay khi có căn 

cứ để đề xuất xây 

dựng văn bản 

QPPL 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

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

2.3.1 

10. 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp 

luật 

Theo kế hoạch 

soạn thảo 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2.3.2 

11. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn 

phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh). 

Tổ soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật 

(Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư pháp 

chủ trì tham mưu) 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp 

luật 

Trình UBND tỉnh 

tháng 04/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2.3.3 12. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

Tổ soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật 
Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

Trình UBND tỉnh 

tháng 06/2021 

Giám đốc Sở 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang. 

(Văn phòng Sở chủ 

trì tham mưu) 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Thược 

3 

13. Tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật ban hành văn 

bản QPPL; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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  

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các Phòng, đơn vị 

có liên quan 

Chậm nhất đến 

tháng 4/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

4 

14. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp 

chế 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở; 

Phòng Tư pháp 

huyện, thành phố 

Thường xuyên 

hoặc khi nhận 

được yêu cầu của 

Bộ Tư pháp 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

5 

15. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban 

cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Kết luận số 

83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị 

về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-

NQ/TW; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 

43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và tổ 

chức thực hiện. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các  đơn vị có liên 

quan 

Sau khi Ban cán 

sự đảng Chính 

phủ; Bộ Tư pháp 

ban hành kế 

hoạch  

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

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 

16. Phối hợp tự kiểm tra Nghị quyết QPPL của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình ban hành; Tự 

kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban 

hành. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên, 

ngay sau khi văn 

bản được ban 

hành 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.2 

17. Kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản 

QPPL, văn bản có chứa QPPL nhưng không 

được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL  

do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban 

hành; văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức 

và nội dung như văn bản QPPL 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

Khi nhận được 

văn bản thuộc đối 

tượng kiểm tra 

hoặc khi nhận 

được yêu cầu, 

phản ánh, kiến 

nghị 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.3 

18. 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

Khi phát hiện văn 

bản có dấu hiệu 

trái pháp luật, ảnh 

hưởng lớn đến 

kinh tế - xã hội 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

1.4 

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

cơ quan, UBND huyện, thành phố trong việc 

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

pháp luật phát hiện qua kiểm tra. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

Thường xuyên 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

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

 

20. Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do Sở 

Tư pháp tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban 

hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Thường xuyên, 

ngay sau khi văn 

bản được ban 

hành 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược   

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 

21. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật; tham gia ý kiến vào kết quả rà soát văn 

bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành 

do các cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát 

thực hiện. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở Thường xuyên 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.2 

22. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định công bố danh mục văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực năm 2020 theo quy định tại 

Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh trước 

ngày 20/01/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 



 9 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP). 

1.3 

23. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh 

ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Quý I/2021 và 

theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.4 

24. Cập nhật, đăng tải văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở văn 

bản QPPL 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Thường xuyên, 

ngay sau khi nhận 

được văn bản 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.5 

25. Biên soạn, phát hành cuốn Hệ thống các 

văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành năm 2020 cấp phát cho các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 
Xong trong Quý 

II/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

1.6 

26. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh 

xử lý những văn bản QPPL có nội dung không 

phù hợp phát hiện qua rà soát. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở Thường xuyên 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

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

2.1 

27. Thực hiện rà soát văn bản QPPL 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, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Thường xuyên, 

ngay khi có căn 

cứ để rà soát 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2.2 

28. Trình UBND tỉnh công bố hoặc UBND 

tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh công bố 

Danh mục văn bản QPPL 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 (sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) (nếu 

có) 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 

Trình UBND tỉnh 

chậm nhất là 10 

ngày trước ngày 

văn bản được quy 

định chi tiết hết 

hiệu lực 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

2.3 

29. Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 

tổ chức triển khai thực hiện. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Văn phòng Sở 
Theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

IV CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

4.1 30. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

tọa đàm về công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Xong trước 

31/6/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

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

thực hiện 

Tổ chức, cá 

nhân quyết 

định 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ 

cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, 

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

trên địa bàn tỉnh. 

giáo dục pháp luật 

4.2 

31. 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 2020 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Trình UBND tỉnh 

trước ngày 

10/02/2021 

(Đã thực hiện) 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

4.3 

32. 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 2022 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Trình UBND tỉnh 

trước ngày 

20/12/2021 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

4.4 

33. 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 2021. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 
Thường xuyên 

Giám đốc Sở 

Nguyễn Thị 

Thược 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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