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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

năm 2019, 

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực thông tin và 

truyền thông năm 2019, với nội dung như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Để thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật nhằm kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, trái với quy 

định của pháp luật, những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, 

không còn phù hợp với các văn bản của cấp trên hoặc tình hình thực tế của địa 

phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, đảm bảo tính hợp 

hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

Việc kiểm tra, rà soát phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, công 

khai minh bạch, đúng trình tự thủ tục quy định, đúng thẩm quyền. 

2. Nội dung kế hoạch 

- Thực hiện rà soát tất cả các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin 

và truyền thông. Khi có dấu hiệu trái pháp luật, kịp thời báo cáo lãnh đạo để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo thi 

hành pháp luật có hiệu quả. 

- Tập hợp toàn bộ các VBQPPL thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

- Đối chiếu, so sánh các quy định trong các văn bản được tập hợp rà soát 

thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP; đánh giá sự phù hợp của văn bản với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội; qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

- Lập các danh mục văn bản thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực để trình công bố theo quy định (các danh mục thực hiện 

theo biểu mẫu quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
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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). 

- Lập báo cáo kết quả rà soát văn bản nêu rõ nội dung đánh giá về hiệu 

lực, thẩm quyền ban hành, những quy định chồng chéo, mâu thuẫn của văn bản 

được rà soát với quy định của văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát hoặc không 

còn phù hợp (khi có công văn yêu cầu của Sở Tư pháp). 

3. Tổ chức thực hiện 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và theo nội dung kế hoạch 

này, Phòng Pháp chế chủ trì phối hợp với các phòng liên quan triển khai thực 

hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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