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Căn cứ khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định: “Hoạt động rà soát văn 

bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản. 

Hoạt động hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, kịp thời công bố 

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực”.  

Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 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; Kế hoạch số 

113/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội 

đồng nhân dân cùng cấp xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng 

chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

xây dựng, ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành nhiệm 

kỳ 2016 - 2021.  

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện các 

nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 Văn bản này theo Đề cương (có Đề cương gửi 

kèm theo) về Sở Tư pháp trước ngày 31/12/2021. 



Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần thông tin trao đổi, đề nghị 

quý cơ quan giao cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 

02073818154) để trao đổi cụ thể./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 
- Phòng TP cấp huyện (thực hiện); 
- Website STP (đăng tải);               
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   (Lan.17b điện tử). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 
 

  



ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

huyện, thành phố ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành nhiệm kỳ 

2016 - 2021 tại huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, 

thành phố. 

* Lưu ý: Lập danh mục Kế hoạch do cấp xã ban hành theo phụ lục số 01. 

2. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

2.1. Tại cấp huyện 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tập hợp để rà soát, hệ thống hóa; 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

- Việc ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc công bố 

kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp 

huyện ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 (nêu rõ số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản); thông tin về địa chỉ đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản (trong trường hợp đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử), thông tin về 

việc niêm yết tại trụ sở cơ quan đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực. 

2.2. Tại cấp xã 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tập hợp để rà soát, hệ thống hóa; 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 



- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

- Việc ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc công bố kết 

quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã 

ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 (nêu rõ số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản); thông tin về địa chỉ đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

(trong trường hợp đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử), thông tin về việc 

niêm yết tại trụ sở cơ quan đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực. 

* Lưu ý: 

- Thống kê số liệu thực hiện rà soát, hệ thống hóa theo Phụ lục 02; 

- Lập danh mục Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

do cấp xã ban hành theo phụ lục số 03 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIỂN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

2. Đề xuất, kiến nghị 

  



Phụ lục số 01: 

 

DANH MỤC KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN/THÀNH PHỐ BAN HÀNH 
 

 

TT Xã/phường/thị trấn 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành; cơ quan ban hành; trích yếu 

của văn bản 

1   

2   

3   

...   

 

 
 

 



Phụ lục số 02: 
 

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ BAN HÀNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 

 

TT Cơ quan/đơn vị  

Tổng số 

văn bản 

được tập 

hợp để rà 

soát, hệ 

thống hóa 

Tổng số văn 

bản thuộc 

đối tượng rà 

soát, hệ 

thống hóa 

(văn bản còn 

hiệu lực và 
hết hiệu lực 

một phần) 

Tổng số 

văn bản 

hết hiệu 

lực toàn 

bộ 

Tổng số 

văn bản 

hết hiệu 

lực một 

phần 

Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu 

lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

Tổng 

số 

Đình 

chỉ thi 

hành 

Ngưng 

hiệu 

lực 

Sửa đổi, 

bổ sung 
Thay thế Bãi bỏ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Tổng số           

I Tại cấp huyện           

II Tại cấp xã           

1 Xã...           

2 Xã...           

...            
 

 
* Lưu ý: - Cột (2) = Cột (3) + Cột (4); 

- Cột (6) = Cột (7) + Cột (8) + Cột (9) + Cột (10) + Cột (11)



 
 

 

Phụ lục số 03: 
 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, 
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO 

CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THÀNH PHỐ BAN HÀNH 
 

TT Xã/phường/thị trấn 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; 

cơ quan ban hành; trích yếu của văn 

bản 

1   

2   

3   

...   
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