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

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 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). 

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND-TP ngày 13/01/2020 của UBND 

thành phố về việc kiểm tra, xử lý 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 kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 với những nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

04/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật để kịp thời đình 

chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống 

nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, qua đó đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý 

xã hội bằng pháp luật. 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong công tác  

tham mưu văn bản. 

II. NỘI DUNG 

1. Tự kiểm tra, xử lý văn bản: 

 - Trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

 - Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và hồ sơ vi phạm hành chính. 

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

do Phòng ký ban hành trong năm. 
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2. Kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền: 

 - Kiến nghị, xử lý theo quy định nếu phát hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật có nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp do HĐND và UBND thành 

phố ban hành.  

 3. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực 

hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 

17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/11/2020, thành lập Tổ tự kiểm tra, rà soát, 

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

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

- 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 kiểm 

tra, rà soát, các văn bản mình tham mưu trước khi trình lãnh đạo ký ban hành. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Nội dung báo cáo: 

 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 135 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 kiểm tra, xử lý 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 (VBĐT); 

- 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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