
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2021  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản                               

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban                                  
nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc                                         

chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ 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; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

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

nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 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 rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Sở Tư pháp. 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

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

2. Giao Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện việc thực 

hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này; định kỳ tổng hợp kết quả, 

báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 2 (thực hiện); 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  (Lan.13b điện tử) 

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 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh,  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Sở Tư pháp 

 

 

TT Nội dung công việc 

Phòng, đơn vị,          

cá nhân chủ trì  

thực hiện 

Phòng, đơn vị, cá 

nhân phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

I 
NHIỆM VỤ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, 

HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 

Tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 

2021; rà soát hiệu lực, phân loại, sắp xếp, lập danh mục văn bản 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (toàn bộ hoặc một phần), danh 

mục văn bản còn hiệu lực theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở 
Hoàn thành trước ngày 

15/8/2021 

2 

Gửi danh mục văn bản còn hiệu lực theo từng lĩnh vực quản lý 

nhà nước đến các sở, ban, ngành liên quan để thực hiện rà soát 

theo ngành, lĩnh vực. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở 
Hoàn thành trước ngày 

20/8/2021 
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TT Nội dung công việc 

Phòng, đơn vị,          

cá nhân chủ trì  

thực hiện 

Phòng, đơn vị, cá 

nhân phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

3 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành ban hành Kế 

hoach, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 
nhân có liên quan 

Thường xuyên 

4 

Tổng hợp, kiểm tra kết quả rà soát, hệ thống hóa của sở, ban, 
ngành liên quan; thực hiện rà soát bổ sung, rà soát lại đối với 
các văn bản chưa được rà soát hoặc kết quả rà soát chưa chính 

xác, chưa cụ thể 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 
nhân có liên quan 

Hoàn thành trước ngày 
20/10/2021 

5 
Lập Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo từng 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 
nhân có liên quan 

Hoàn thành trước ngày 
30/10/2021 

6 

Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành vào kết quả 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; danh mục 
văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trên cơ sở kết quả thực hiện 

nội dung tại khoản 3, 4 Mục I Kế hoạch này 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các Phòng, đơn vị có 
liên quan 

Hoàn thành trước ngày 
20/11/2021 
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TT Nội dung công việc 

Phòng, đơn vị,          

cá nhân chủ trì  

thực hiện 

Phòng, đơn vị, cá 

nhân phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

7 

Tiếp thu ý kiến tham gia; hoàn chỉnh kết quả rà soát, hệ thống 
hóa; xây dựng báo cáo chi tiết kết quả rà soát, hệ thống hóa; dự 

thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 -

2021 trình Giám đốc Sở 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở 
Hoàn thành trước ngày 

15/12/2021 

8 

Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 -

2021 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các Phòng, đơn vị có 
liên quan 

Hoàn thành trước ngày 
31/12/2021 

II 
THỰC HIỆN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1 

Tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 

2021 thuộc lĩnh vực tư pháp; rà soát hiệu lực, phân loại, sắp 

xếp, lập danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (toàn 
bộ hoặc một phần), danh mục văn bản còn hiệu lực theo từng 

lĩnh vực. 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 
Hoàn thành trước ngày 

15/8/2021 
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TT Nội dung công việc 

Phòng, đơn vị,          

cá nhân chủ trì  

thực hiện 

Phòng, đơn vị, cá 

nhân phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

2 

Phân công phòng, đơn vị thuộc Sở chủ trì thực hiện rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 
thuộc lĩnh vực tư pháp theo lĩnh vực quản lý  

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành trước ngày 

20/8/2021 

3 
Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực tư pháp theo phân công 

Phòng, đơn vị 
thuộc Sở được 

phân công rà soát 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Hoàn thành trước ngày 
15/9/2021 

4 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra kết quả rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

tư pháp của các phòng, đơn vị; thực hiện rà soát bổ sung đối với 

các văn bản chưa được rà soát hoặc kết quả rà soát chưa chính 

xác, chưa cụ thể 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 

nhân có liên quan 

Thường xuyên;  

Hoàn thành trước ngày 

20/10/2021 

5 
Lập Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh 

vực tư pháp 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 

nhân có liên quan 

Hoàn thành trước ngày 

30/10/2021 
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TT Nội dung công việc 

Phòng, đơn vị,          

cá nhân chủ trì  

thực hiện 

Phòng, đơn vị, cá 

nhân phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

 thực hiện 

6 

Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các phòng, đơn vị thuộc Sở 

vào kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực 

tư pháp trên cơ sở kết quả thực hiện nội dung tại khoản 4, 5 

Mục II Kế hoạch này 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị, cá 

nhân có liên quan 
Hoàn thành trước ngày 

20/11/2021 
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