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  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁVÀTHÔNG TIN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

              Số: 66  /KH-VHTT                 Nha Trang, ngày 15 tháng  01  năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin 
 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND-TP ngày 13/01/2020 của UBND 

thành phố về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế 

hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Phòng với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Chương IX 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 (Sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).  

- Nhằm phát hiện kịp thời những quy định trái pháp luật, mâu thuẩn, chồng 

chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để 

đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm 

tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

- Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản phải đảm bảo tính khách quan, toàn 

diện, chính xác. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với văn thư; giữa lãnh 

đạo với chuyên viên tham mưu văn bản và văn thư với chuyên viên tham mưu văn 

bản trong việc rà soát văn bản. 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi rà soát, hệ thống hóa: 

 - Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Nha Trang 

ban hành đang còn hiệu lực thi hành tại thời điểm rà soát. 

 - Các văn bản do Phòng tham mưu trình UBND thành phố ký và các văn bản 

do Phòng ký ban hành phải được rà soát và hệ thống hóa, công bố kết quả hệ thống 

hóa theo quy định. 

2. Nội dung: 

 - Lãnh đạo được phân công phụ trách, các bộ phận tham mưu, tổ hành chính-

tổng hợp của Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
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 - Bố trí các điều kiện đảm bảo khác để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

 III. KINH PHÍ 

 - Lập dự toán kinh phí rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kinh phí thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực 

hiện theo Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 Quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công 

tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy 

định khác có liên quan. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Các Phó Trưởng phòng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công phụ trách, 

chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các văn bản ký ban hành hoặc văn bản tham 

mưu trình UBND thành phố ký. 

- Các bộ phận tham mưu, tổ hành chính-tổng hợp chịu trách nhiệm tự rà soát, 

hệ thống hóa văn bản mình tham mưu trước khi trình lãnh đạo ký ban hành. 

- Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/11/2020, thành lập Tổ rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật của từng bộ phận lấy kết quả báo cáo UBND thành phố.  

 V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Nội dung báo cáo: 

 Báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP (số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo). 

 2. Thời hạn báo cáo: 

 Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 05/12/2020 (đ/c Long)./. 

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG  
- Phòng Tư pháp TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng (t/h); 

- Công chức, nhân viên cơ quan (t/h); 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Long.                                                                             
                                                                                             

                                                                                             Đinh Văn Cường 
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