
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Số:        /BC-UBND Trùng Khánh, ngày        tháng 12  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022  

 

 

Thực hiện Công văn số 1352/STP-XDVB&PBGDPL ngày 14/11/2022 của 

Sở Tư pháp Cao Bằng về việc báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, UBND huyện Trùng Khánh báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL 

- Về quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và chính quyền địa phương trong công tác xây dựng pháp luật: 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2022 về công 

tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh. 

- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: chỉ đạo Phòng Tư pháp 

góp ý, thẩm định 04 dự thảo VBQPPL do các cơ quan, đơn vị tham mưu soạn thảo; 

các VBQPPL đảm bảo quy trình soạn thảo văn bản, nội dung, thẩm quyền, thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản.  

- Về kiểm tra VBQPPL: thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND huyện về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về thành lập Đoàn 

kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về tình hình thực hiện các chính sách 

hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; công tác xây dựng, soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn. Theo đó, việc kiểm 

tra công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thời gian 

và nội dung đề ra. 

- Về công tác rà soát VBQPPL: UBND huyện thường xuyên rà soát các 

VBQPPL của UBND huyện và báo cáo Sở Tư pháp theo đúng quy định. 

- Việc thực hiện Công văn số 894/STP-XDVB&PBGDPL ngày 19/8/2022 

của Sở Tư pháp về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa 

văn bản QPPL kỳ 2019-2023 đã được triển khai thực hiện. 
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- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho 

công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: thực hiện 

Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện về 

việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại 

biểu HĐND; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 

2022, UBND huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho các 

cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND các xã, thị trấn.  

Việc bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

2. Công tác xây dựng văn bản QPPL  

- Kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): 05 văn bản 

QPPL đã ban hành trong năm. 

- Việc tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng VBQPPL được thực hiện theo 

quy định của pháp luật; chất lượng văn bản được ban hành đáp ứng được nhiệm vụ 

của địa phương.  

(Kèm theo danh mục VBQPPL đã ban hành) 

3. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

- Kết quả kiểm tra VBQPPL của địa phương: 

Tất cả các VBQPPL sau khi UBND huyện ban hành đều được Phòng Tư 

pháp tự kiểm tra kịp thời theo quy định. Năm 2022, đã kiểm tra 04 VBQPPL do 

UBND huyện ban hành. Qua kiểm tra, chưa phát hiện văn bản sai nội dung, thẩm 

quyền, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.  

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện 

về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

4782/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi 

thi hành pháp luật về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người 

lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

bối cảnh dịch Covid-19; công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn. Theo đó, việc kiểm tra công tác xây dựng, 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng thời gian và nội 

dung đề ra.  

- Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật theo kết luận của cơ quan có thẩm 

quyền: thực hiện Kết luận kiểm tra số 623/KL-STP ngày 16/6/2022 của Sở Tư 

pháp  Cao Bằng về kết luận kiểm tra Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Trùng Khánh, UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 912/UBND-VP về việc thực hiện Kết luận kiểm 

tra số 623/KL-STP ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp. 

Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu dự thảo Quyết định của UBND huyện về 

bãi bỏ một phần Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của 
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Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Trùng Khánh. Tuy nhiên, trong quá trình xin 

ý kiến góp ý dự thảo Quyết định tại Công văn số 1153/UBND-NV ngày 21/7/2022 

của UBND huyện, Sở Nội vụ đã cho ý kiến tại Công văn số 1714/SNV-

CCHC&TCBC ngày 28/7/2022 về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định số 

lượng Phó Trưởng phòng và tương đương Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên 

môn của UBND huyện Trùng Khánh nêu rõ “Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện để tham mưu sửa đổi, bổ sung Đề án số 11-ĐA/TU ngày 

08/11/2018 của Tỉnh uỷ về sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với 

cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địan bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW. Để số lượng các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh nêu trong dự thảo Quyết định phù hợp với Đề án của Tỉnh uỷ, 

Sở Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh xem xét ban hành Quyết 

định sau khi Tỉnh uỷ thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án số 11-ĐA/TU ngày 

08/11/2018 của Tỉnh uỷ”. Do đó, UBND huyện chưa ban hành Quyết định về bãi 

bỏ một phần Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Phòng Tư pháp huyện Trùng Khánh. 

4. Công tác rà soát VBQPPL  

- Kết quả rà soát VBQPPL của địa phương trong năm:  

+ Số lượng VBQPPL được rà soát: 05 văn bản. 

+ Số VBQPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ sau rà soát: 01, đang trong 

quá trình thực hiện quy trình bãi bỏ 1 phần VBQPPL. 

 (Kèm theo danh mục văn bản rà soát). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Các cấp, các ngành của địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công 

tác kiểm tra văn bản QPPL, phục vụ công cuộc cải cách hành chính, tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa 

phương. Các văn bản được ban hành ngày càng có chất lượng tốt hơn về nội dung, 

quy trình soạn thảo, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện chặt chẽ, 

theo đúng quy định; đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác 

quản lý nhà nước của địa phương.  

2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Về hạn chế: việc kiểm tra văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được 

giao cũng như việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật trong 

một số lĩnh vực mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng chưa đạt được 

hiệu quả cao.  

Nguyên nhân: kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản mặc dù 

đã được quy định trong văn bản pháp luật nhưng mức chi còn thấp, chưa thu hút 
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được đội ngũ chuyên gia tham gia, đóng góp ý kiến; đội ngũ cán bộ, công chức 

phụ trách công tác kiểm tra, rà soát văn bản còn thiếu và không ổn định, còn kiêm 

nhiệm nhiều công việc khác nên chưa thực sự phát huy được hiệu quả công việc, 

còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị UBND tỉnh: 

1. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tập huấn, đào tạo hướng dẫn nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện thể chế về 

công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời bảo đảm về 

kinh phí và các điều kiện khác để việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa 

văn bản được thực hiện có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

 

 Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị,ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, TP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày   /12/2022 về báo cáo Công tác xây dựng, kiểm tra, xử 

lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022) 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 
Tên văn bản 

Trạng 

thái 

1.  01/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 

Quyết định ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Nội vụ huyện Trùng Khánh 

 

Đã rà 

soát 

 

2.  02/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 

Quyết định ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường 

Đã rà 

soát 

3.  03/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 

Quyết định ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

Đã rà 

soát 

4.  04/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 

Quyết định ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Lao động, Thương binh và 

Xã hội 

Đã rà 

soát 

5.  05/2022/QĐ-UBND 08/6/2022 

Quyết định ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Tư pháp huyện Trùng Khánh 

Đang 

xử lý 
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