
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TUY ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND                               Tuy Đức, ngày      tháng    năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện Tuy Đức kỳ 2019 - 2023 

 
 

Thực hiện Điều 164 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 (QPPL) (được sửa đổi tại Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP), văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp phải định kỳ hệ thống hóa 05 

năm một lần; Thực hiện Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên 

địa bàn. UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL 

của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện Tuy Đức kỳ 2019 - 2023, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỆ THỐNG HÓA 

1. Mục đích 

a) Tập hợp, xem xét, đối chiếu, đánh giá một cách toàn diện văn bản QPPL 

do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện ban hành trong kỳ hệ thống hóa 

2019 - 2023. 

b) Lập và công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 

31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu 

lực tính đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình 

chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới).  

c) Phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong việc soạn thảo, ban hành, kiểm 

tra, rà soát... văn bản QPPL thuộc từng lĩnh vực để rút kinh nghiệm, góp phần 

hoàn thiện công tác xây dựng văn bản QPPL của cấp huyện, cấp xã; tăng cường 

tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của 

văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

d) Rà soát toàn diện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đề xuất ban hành văn bản QPPL 

mới để điều chỉnh kịp thời những quan hệ xã hội mới phát sinh, hoặc những 

nhiệm vụ, yêu cầu mới cần được điều chỉnh. 
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2. Yêu cầu  

a) Tập hợp đầy đủ văn bản thuộc đối tượng hệ thống hoá và kết quả rà soát 

văn bản kỳ 2019-2023. 

b) Tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định tại Điều 167 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP). 

c) Kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh 

mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023. 

d) Việc hệ thống hóa phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, 

đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, có chế tài xử lý đối với những đơn vị không 

thực hiện nghiêm túc.  

b) Xác định rõ đối tượng, nội dung và trách nhiệm thực hiện của từng cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

c) Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong triển khai thực hiện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA  

Văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện ban hành còn 

hiệu lực trong Tập hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018 (được UBND huyện ban hành tại 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Tuy Đức về 

công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp 

huyện và cấp xã); kể cả những văn bản mới ban hành cuối năm 2023, chưa có 

hiệu lực thi hành), gồm: 

1. Nghị quyết QPPL còn hiệu lực qua hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 và nghị 

quyết ban hành mới từ năm 2019 đến hết năm 2023;  

2. Quyết định QPPL còn hiệu lực qua hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 và nghị 

quyết ban hành mới từ năm 2019 đến hết năm 2023;  

3. Chỉ thị QPPL của UBND các cấp còn hiệu lực qua hệ thống hóa kỳ 2014 

- 2018. 

III. HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND HUYỆN, 

UBND HUYỆN 

1. Thu thập, tập hợp văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa  

a) Các Phòng, ban, ngành có trách nhiệm thu thập, tập hợp văn bản QPPL 

của HĐND huyện, UBND huyện, gồm: 

- Văn bản do đơn vị đã chủ trì soạn thảo. 

- Văn bản do đơn vị khác chủ trì soạn thảo nhưng có nội dung liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của đơn vị. 

Việc thu thập, tổng hợp văn bản phải hoàn thành trong Quý II/2023. 

b) Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các Phòng, ban, ngành trong 

xác định, tập hợp văn bản khi có yêu cầu. 
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2. Rà soát văn bản đã thu thập được 

a) Các Phòng, ban, ngành có trách nhiệm vận dụng quy định về rà soát văn 

bản quy định tại Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), tiến hành rà soát cụ thể từng văn bản đã thu 

thập, tổng hợp theo mục 1 nêu trên; trên cơ Phòng đối chiếu, so sánh hình thức, 

nội dung văn bản với quy định pháp luật hiện hành có liên quan và điều kiện kinh 

tế - xã hội hiện nay trên địa bàn huyện, xác định rõ: 

- Văn bản hết hiệu lực toàn bộ, thời điểm, lý do hết hiệu lực. 

- Văn bản hết hiệu lực một phần, phần hết hiệu lực, thời điểm, lý do hết 

hiệu lực. 

- Văn bản còn hiệu lực. Trong những văn bản còn hiệu lực cần đề xuất, văn 

bản phải bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ngưng hiệu lực, lý do đề xuất. 

- Đề xuất ban hành văn bản mới để điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh 

hoặc theo yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Quá trình thực hiện cần lưu ý: 

* Đối với các chỉ thị QPPL còn hiệu lực, theo điểm e Khoản 7 Chỉ thị số 

28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành 

Luật Ban hành văn bản QPPL, các chỉ thị này phải được rà soát để bãi bỏ hoặc 

thay thế bằng các văn bản phù hợp. 

* Qua rà soát, nếu phát hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

đã có quy định nhưng HĐND huyện, UBND huyện chưa có văn bản điều chỉnh 

trong lĩnh vực này hoặc cần có biện pháp, chính sách cụ thể để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của HĐND huyện, UBND huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của đơn vị thì phải đề xuất ban hành mới. 

* Nếu có văn bản do các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế - xã hội 

chủ trì soạn thảo thì cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 

vực đó có trách nhiệm rà soát văn bản do các tổ chức này tham mưu. 

Kết quả thực hiện được lập thành báo cáo kết quả hệ thống hóa, Danh mục 

văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa của đơn vị đã qua rà soát theo mẫu tại Phụ 

lục 01 kèm theo; hoàn thành, gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) 

trước ngày 02/8/2023. 

b) Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các Phòng, Ban, ngành thực 

hiện việc rà soát văn bản khi có yêu cầu. 

3. Kiểm tra, bổ sung kết quả rà soát, hệ thống hóa 

Phòng Tư pháp: 

a) Kiểm tra kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị gửi về; nêu rõ ý kiến 

thống nhất, chưa thống nhất và lý do chưa thống nhất đối với từng văn bản rà soát 

của các cơ quan, đơn vị. 

b) Tiến hành rà soát bổ sung, rà soát lại các văn bản QPPL do các Phòng, 

ban, ngành rà soát chưa đúng yêu cầu, thủ tục quy định. 
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c) Cập nhật, rà soát bổ sung đối với những văn bản QPPL chưa được các 

cơ quan, đơn vị tổng hợp, rà soát. 

Việc kiểm tra, bổ sung phải hoàn thành trong Quý III/2023. 

4. Trao đổi, thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa 

a) Phòng Tư pháp:  

- Tổ chức việc trao đổi, thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị có ý 

kiến khác nhau về cùng một văn bản được rà soát (nếu có). 

- Trao đổi, thống nhất kết quả đối với những văn bản chưa rà soát, rà soát 

chưa đầy đủ; hoặc có ý kiến khác nhau giữa kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị 

với kết quả kiểm tra của Phòng; ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị. 

b) Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, có văn bản phản 

hồi lại ý kiến trao đổi của Phòng Tư pháp (nêu rõ thống nhất, không thống nhất 

và lý do không thống nhất nếu có).  

Việc trao đổi, thống nhất kết quả rà soát phải hoàn thành trong tháng 

11/2023. 

5. Tổng hợp, lập các Danh mục hệ thống hóa, Tập hệ thống hóa văn 

bản QPPL của HĐND huyện, UBND huyện 

Phòng Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Tổng hợp, lập các danh mục văn bản hệ thống hóa trên cơ sở các văn 

bản đã thống nhất với các cơ quan, đơn vị về kết quả rà soát; cập nhật văn bản 

QPPL của HĐND huyện, UBND huyện ban hành từ Quý III/2023 đến hết năm 

2023 vào các danh mục văn bản hệ thống hóa. Căn cứ danh mục văn bản còn hiệu 

lực, tập hợp, sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản. 

b) Xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND 

huyện, UBND huyện, nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện; kết quả đạt được; đánh 

giá về thực trạng hệ thống văn bản được rà soát và kiến nghị, đề xuất xử lý văn 

bản. 

c) Tổ chức họp thống nhất kết quả hệ thống hóa để trình Chủ tịch UBND 

huyện công bố theo quy định. 

Các nội dung công việc trên hoàn thành trong tháng 01/2024. 

6. Công bố kết quả hệ thống hóa 

Chủ tịch UBND huyện công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 văn 

bản QPPL của HĐND huyện, UBND huyện trước ngày 01/3/2024 theo quy định 

tại điểm d Khoản 6 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

7. Phát hành Tập hệ thống hóa văn bản  

Phòng Tư pháp có trách nhiệm in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản 

đến các Phòng, ban, ngành; HĐND, UBND cấp xã trên địa bàn huyện để phục vụ 

việc tra cứu, sử dụng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố. 
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8. Xử lý văn bản có kiến nghị qua rà soát 

a) Các Phòng, ban, ngành có trách nhiệm chủ trì, đề xuất việc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, ban hành mới theo đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL đối với 

văn bản có kiến nghị qua rà soát theo tiến độ xác định tại Danh mục văn bản cần 

xử lý. 

b) Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu UBND huyện bãi bỏ, kiến nghị HĐND 

huyện bãi bỏ theo thẩm quyền đối với văn bản qua rà soát có kiến nghị bãi bỏ; 

trình trong Quý II/2024. 

IV. HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND CẤP XÃ 

1. UBND các xã: Chỉ đạo công chức chuyên môn chủ trì, tham mưu 

UBND cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản 

QPPL của HĐND, UBND cấp xã.  

2. Phòng Tư pháp: Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc hệ thống hóa 

khi có đề nghị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của cấp huyện, cấp 

xã. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của 

HĐND tỉnh quy định về nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. Trường hợp có quy định mới thì thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, ban, ngành: 

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch hệ thống hóa kỳ 2019-2023 văn bản 

QPPL của HĐND huyện, UBND huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị; gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 

25/02/2023 

b) Thực hiện việc tập hợp, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND 

huyện, UBND huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định tại 

Mục III Kế hoạch này; gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước 

ngày 02/8/2023 

2. UBND các xã: 

a) Xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp 

xã. 

b) Triển khai thực hiện việc hệ thống hóa trên địa bàn theo quy định tại 

Mục IV Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua 

Phòng Tư pháp), gồm: 

- Gửi Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, 

UBND cấp huyện về Phòng Tư pháp trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày công bố. 
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- Báo cáo kết quả hệ thống hóa của cấp huyện, các đơn vị cấp xã trên địa 

bàn về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp), gồm báo cáo và số liệu thống 

kê theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo trong tháng 02/2024. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn đầu mối thực hiện việc hệ thống hóa tại các Phòng, ban, 

ngành, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tư pháp cấp huyện 

để triển khai Kế hoạch hệ thống hóa kỳ 2019 – 2023 đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

b) Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện thành lập bộ phận rà soát gồm 

đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách chung, một số công chức của các đơn 

vị làm đầu mối tổ chức thực hiện; báo cáo đầu mối tổ chức thực hiện (họ và tên, 

chức vụ, số điện thoại), về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 

25/02/2023; Tổng hợp tình hình xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa trên địa bàn 

theo mẫu tại Phụ lục 02, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/02/2023. 

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, ban, ngành; UBND các xã 

thực hiện việc hệ thống hóa và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục III, Mục 

IV, Mục V Kế hoạch này.  

d) Lập dự toán bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

36/2012/NQ-HĐND gửi Phòng Tài chính thẩm định, trình UBND huyện trong 

tháng 3/2023. 

e) Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp theo 

quy định tại khoản 5 Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày công bố kết quả hệ thống hóa). 

Trên cơ sở các nội dung tại Kế hoạch này, các Phòng, ban, ngành; UBND 

các xã kịp thời nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Sở Tư pháp; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành; 

- CVP, các PCVP UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Trang/Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT (PTP-L.T). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phượng 
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