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KE HOACH
Kiêm tra, rà soát van bàn quy phm pháp 1ut trên dla bàn thl xa nàm 2021
Thirc hin K hotch s 48/KIH-UBNID ngày 25/01/202 1 cüa UBND tinh Ngh
An v kim tra, rà soát van bàn quy phm pháp 1utt trén dja bàn tinh Ngh An nãm
2021, UBNID thj xA Cfra Lô ban hành K hoach thirc hin nhu sau:
I. MUC IMCH, YEU CAU
1. Muc dIch
a) Thông qua hoat dng kim tra, rà soát nhm phát hin van bàn quy phm
pháp 1ut (QPPL) có ni dung trái pháp 1ut, mâu thun, chng chéo, ht hiu lirc
hoc không con phü hçip vci tInh hInh phát trin kinh t - xã hi cüa dja phuong d
kjp thèd kin nghj cci quan có thm quyn xr 1 nhtm bão dam tInh hçip hin, hçTp
pháp, thng nht, dng b cüa h thng pháp 1ut hin hành.
b) Nâng cao cht luqng cong tác ban hành van bàn QPPL, tang cumg trt tir
kr cucing và hiu qua quàn 1 xã hi b.ng pháp 1ut trên dja bàn thj xã.
c) Tp hcxp, sp xp và h thng hóa dy dü các van bàn QPPL do HDND,
UBND các cp ban hành dang cOn hiu 1irc, gi1ip cOng tác xây dimg, áp diing, thi
hành pháp 1ut ducic hiu qua, thun tin, tang cu&ng tInh cong khai, minh bach cüa
h thng pháp 1ut.
2. Yêu câu
a) Bão dam 100% van bàn QPPL cüa HDND, UBND các cp ban hành duoc
Ban pháp ch HDND và co quan Tu pháp cüng cp thirc hin tir kim tra, rà soát
phát hin nhUng ni dung trái pháp 1ut, mâu thun, chng chéo hotc khOng con phü
hcip vi tInh hInh thrc tin và quy djnh cüa pháp 1ut hin hành d kjp thai kin
nghj xü 1 theo thm quyn.
b) COng tác tir kim tra, kim tra theo thm quyn và rà soát van bàn QPPL
phái duçic tin hành thrning xuyên, toàn din, kjp thO'i, dung trInh tir theo quy dnh
cüa pháp 1ut.
c) Dam bão si1 ph6i hçp cht chë, hiu qua giüa các c quan trong vic t
chüc thirc hin nhim vii kim tra, rà soát van bàn QPPL.
d) Ni dung kim tra, rà soát phãi dam bâo vic tuân thu trInh tir, thu tic theo
quy djnh tai Lut Ban hành van bàn QPPL näm 2015; Lut s1ra di, b sung nàm
2020; Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 và Nghj djnh so 154/2020/NDCP ngày 31/12/2020 cüa Chinh phü sua dôi, b sung mt s diu cüa Nghj djnh
s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu và bin
pháp thi hnh Lut Ban hành van ban quy phm pháp 1ut.
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II. NO! DUNG KIEM TRA, RA SOAT
1. Cong tác kim tra van ban QPPL
a) Cong tác ty' kkm tra
- Trisàng phông Tu pháp là du mi gilip UBND thj xã thirc hin vic tir kiiii
tra van bàn QPPL do UBND thi xâ ban hành;
- Cong chirc Tu pháp — h tjch cp phuè'ng giüp UBND cp phithng thirc hi -i
vic tir kim tra van bàn QPPL do UBND cp phung ban hành.
b) COng tác kim tra theo thdm quyn
Truàng phông Tu pháp có tránh nhim giüp Chü tjch UBNID thj xã kim tra
theo thm quyn di vOi vAn bàn QPPL do HDNID, UBNID c.p phuing ban hành,
các vAn bàn có chra QPPL do HDND hoc UBND cp phumg ban hành; các vn
bàn do Chü tjch UBNID cp phuô'ng hotc các chirc danh khác a cp phuô'ng ban
hành có chüa QPPL.
c) Cong tác kiém tra van ban theo dja bàn
Can cü vào tInh hInh thirc tin, Tnr&ng phông Tu pháp tham muu Chü tch
UBND thj xA thãnh 1p Doàn kim tra d trirc tip kim tra các vAn bàn QPPL do
HDND, UBND cap phuang ban hành và tin hành kim tra dt xut ti UBND cc
phuang khi phát hin vAn bn có du hiu trái pháp 1ut ành huâng dn quyn va 1i
Ich hçp pháp cüa cci quail, t chCrc, cá nhân. Drig thai, yêu cu HDND, UBNT) cIp
phumg giri vAn bàn QPPL sau khi ban hânh v phông Tu pháp d kim tra theo quy
djnh.
d) Trách nhim thy'c hiên
- C quan chü trI: Phông Tu pháp; Cong chrc Tu pháp — h tjch cp phuô'ng.
- C quan pMi hçip: Phôrig, ban, cci quan chuyên mon UBND thj xA; các b
phn thuc UBND cp phumg;
- Thai gian thirc hin: Thi.thng xuyên trong nAm 2021.
2. Cong tác rà soát van ban QPPL
a) dthixâ
Chü tch UBND th xA chi dto vic rà soát thuè'ng xuyên, rà soát theo trng
1mb vize vAn bàn QPPL do HDND, UBND thi xA ban hành và rà soát theo yêu câu
cüa cap trên.
b) C4pphtcàng
CAn cir thçrc tin dja phuang d 1ira chçn vic rà soát vAn bàn QPPL, vAn bàn
có chra QPPL do 1-IDND, UBND, Chü tjch UBND cp phuang ban hành trong tirng
giai doin phü hqp vai khà nAng, diu kin bão dAm cho cong tác rà soát vAn bàn
dam bào cht luqng, hiu qua.
c) Trách nhim thy'c hin
- Cc quan chU trI: Phông Tu pháp; Cong chirc Tu pháp — h tch cp phu&ng.
- Cor quan phi hçp: Phông, ban, cor quan chuyên mon UBNT) thj xA; các b
phn thuc UBND cp phuô'ng.
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- Thi gian thrc hin: Thng xuyên trong näm 2021.
III. TO CHUC THVC HIN
1. Phân cong trách nhim
a) Phông Ttrpháp
- Tir kim tra van bàn QPPL do UBND thj xâ ban hành và kim tra theo thâm
quyn van bàn QPPL do HDND, UBND cp phuông ban hành.
- Phi hçip vâi các dun vj dixçic giao chü trI soin thào van bàn QPPL d tham
muu UBNID thj xa xtr 1 các van bàn có du hiu trái pháp 1u.t; huóng dn các
phông, ban, ngành trong vic thirc hin kim tra, rà soát thithng xuyên, tng hçp d
xut bin pháp xir 1 báo cáo Chü tjch UBND thj xâ.
- Chi dto, huóng dn TJBND cp xâ t chirc thirc hiên K ho.ch kim tra, rà
soát van bàn QPPL theo quy dinh.
- Theo dOi, kim tra, don dc vic thirc hin K hoach nay và tng hçrp báo
cáo Chü tjch UBND thj xà kt qua thirc hin.
b) Các phông, ban, ngành thj xa
- Cu quan T chi'rc — Ni vi1 chü trI, phi hqp phông Tu pháp dánh giá kt qua
xü 1 van bàn trái pháp 1ut, tin d rà soát van bàn QPPL theo bang chm dim cài
cách hành chInh.
- Phông Tài chInh — Kê hoach tham mixu UBND thj xã b trI kinh phi trong
khà näng can di tü ngun ngân sách thj xã bào dam cho cOng tác kim tra, rà soát
vAn bàn QPPL & thj xã theo quy djnh hin hành.
- Trix&ng các phông, thu tru&ng các cu quan, ban ngành thj xä b trI can b,
cOng chirc có du nAng 1irc, trInh d phi hçip v&i phông Tu pháp trong cOng tác kim
tra, rà soát, he thng hóa vAn bàn QPPL thuc linh virc quàn 1 nhà nuâc cüa phông,
ngành mInh.
c) HDND-UBND cácphiràng
- Xây dimg k hoich c11 th d trin khai thirc hin trên dja bàn, báo cáo kt
qua kim tra, rà soát, h thng vAn bàn QPPL theo quy djnh.
- Giri vn bn QPPL sau khi ban hành v phông Tu pháp d kim tra theo quy djnh.
- B tn kinh phi bão dam cho cOng tác kim tra, rà soát vAn bàn QPPL theo
Quyt djnh s 13/2012/QD-UBND ngày 10/02/2012 cüa UBND tinh quy djnh v
ni dung chi, müc chi và vic lip, quail 1, s& dung, quy& toán kinh phi bào dam
cho cOng tác kim tra, xir 1, rà soát van bàn QPPL trên dja bàn tinh Ngh An.
2. Kinh phi thiyc hin
Kinh phi bão dAm cho cong tc kim tra, rà soát van bàn QPPL cüa cu quan,
t chüc thuc cp nào do ngân sách nhà nis&c cüa cp do bào dam và duçc quàn 1,
s& diing và quy& toán theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nu&c, Lut K toán và
các vAn bàn hithng dn thi hAnh.
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3. Ch d thông tin, báo cáo
Can cir vào các ni dung Kê hoch nay, Chánh Van phông HIDND - UBND
thj xã, Tru&ng các phông, ban, ngành thj xã; Chü tjch UBND các phu?ing t chüc
trin khai th%rc hin nghiêm tüc, dam bão tin d, cht 1iicng và hiu qua. Dnh kv
và dt xut báo cáo kt qua cong tác kim tra, rà soát, h thng boa van bàn QPPL
cüa dan vj, dja phuang v UBND thj xã (qua phông Tu pháp) d tng hçp báo Cáo
Si Tx pháp và UBND tinh.
Trong qua trInh th chüc thirc hin, néu Co khó khän, vithng mac, CáC phông,
ban, ngành, dan vj, dja phrang gui báo cáo v phông Tu pháp d tng hçp trInh
UBND thi xâ xem xét, xi:r 1.I_i..p,a ri___—
Noi n/ian:
- PhOng XD&KTVBQPPL (S& Ti.r pháp) (b/c);
- CT, các PCTUBND thj xã;
- Ban Pháp chê I-IDND thj xã;
- Các phong, ban, ngánh thj xã;
- HDND-UBND các phmg;
-Lru:VT,T
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