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V/ l3áo cáo côn& tác kêm tra. xu k.
rá soát. h thông háa van ban QPPL
nam 2018

Ha Ni, ngàv A

tháng 01 na/n 20/9

Kmnh gut:
- Uy ban nhân dan các Qun, huyn, thi xa.
- Phông Tu' pháp các Quân, huyn, thj xa.
Thrc hin Van ban so 02/KTrVB-VP ngày 02/01/20 19 cüa Cic Kiêrn tra
van bàn quy phm pháp 1ut B Tix pháp ye vic báo cáo cong tác kiêm tra, xr
i, rà soát, h thông hóa van bàn QPPJ, hang närn theo quy dinh cüa Nghj djnh
so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phi quy djnh chi tiCt mt so diCu
vá bin phip thi hânh Iuçtt Ban hành van bàn quy phrn pháp 1ut nãm 2015.
f)C phic vi tOt cong tác chi dio, diêu hành cua ChInh phü, Thu tung
ChInh phü, Bô Tu pháp và [JBND Thành phô ye thirc hin nhirn vii Báo cáo,
So Tu' pháp ha Ni d ngh UBND các Quãn, huyên, thi xã quan tam, chi dao
PhOng Tn' pháp tham mu'u, gi(ip Uy ban nhân dan cOng cap xây dirng kjp thô,
darn bào chat lu'p'ng Báo cao cong tác kiêm tra, xii' 1j9, rà soil, h thông hóa
i'àn him QPPL nàm 2018 theo dOng quy djnh tti T)iCu 135 vâ DiCu 170 cOa
Nghj djnh so 34/2016/ND-CP ngây 14/5/20 16 cOa ChInh phO (xây dti'ng môt báo
cáo chung ye cong tác kiCrn tra, xO' 1' van bàn QPPL và cong tác rà soát, he
thông hóa van bàn QPPL).
So 1iu báo cáo tInh tj' ngày 01/01/2018 den ngày 31/12/2018 và dam
báo thông nhât vói sO 1iu thông kC theo các biCu mu báo cáo thông kC ye các
cong tác nay ban hánh kern theo Thông tn so 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/20 16
ua Rn I u php qu dinh mot so noi dung \ C hoat dOng thong h cua nganh I u
phap, u'ong do Iu'u :
a) Fai cot 'Van ban khOng phat Ia van ban QPPI thuôc dôi tuong kiCrn
tra" (lii biCu rnâu KCt qua tlr kiêrn tra, xO' 12 van bàn và biêu máu Két qua kiCm
tra, xO' 1)2 van bàn theo thâm quyCn) dê ngh chi thông kê các vn ban theo quy
dinh tal diem d, khoan 1 Diêu 103 Ngh djnh so 34/2016/ND-CP, gôm:
1. Van bàn có chO'a QPPI. nhu'ng không du'o'c ban hành bang hInh tliirc
van bàn QPP1.
2. Van bàn có chO'a QPPL hoãc có the thCi'c nhu' van bàn QPPL do co
quan, ngu'i khOng có thâm quyên ban hành.
b) Thãrn quyn ban hânh van ban QPPL cOa chInh quyn cp huyn và
cap xã dâ du'c han chC tOi da theo DiCu 30 Lut Ban hánh van bàn quy phm
phap 1ut (thco dO IJ/*Vt) vO £BNI) cOp huv?n, cOp xâ chi ban hinh van bin

QPPL dé quy jnh nhth'-ig vcn dé ye quCn l.j nhà nu'ó'c trong trwàng hop duv'c
luat giao). 1)0 vay, UBND các Quân, huyn, thi xà can kiêrn soát cht chë so
lieu thông ké và thông tin có lien quan tü các báo cáo cOa rnInh và cap xà dC
phán ánh dung tInh hInh xây drng, ban hành, kiCrn tra, rá soát van bàn QPPL
cüa cp huyn và cp xã trong nãrn 2018.
c) Dôi vo'i van ban tial phap Iuãt ye thâm quyên, nOi dung duoc phat hiên
qua cOng tác ti kirn tra và kirn tra theo thârn quyCn, dé nghj 1p Danh rniic gü'i
kern theo Bào cáo (theo qu' inh tQi diem d, khoán 3 DiCu 135 Nghf dfnh so
34/2016/ND-CP) trong do nCu rO sO, k hiu, ngây tháng nãrn ban hành; co quan
(ngu'd) ban hánh tn van bán tInh hinh xO' l hu qua vá bin pháp khãc phiic
hãu qua do van bàn trái pháp lut gay ra (néu có) Va vic xern xCt xü' 1 trách
nhim di VO'i co quan, ngui có lien quan trong vic tharn rnLru somn thào, thârn
dinh, thãm tra, ban hành van bàn trái phàp lut (theo quy d/nh tii DiCu 112 vO
DiCu 134 Nghf djnh sO 34/2016/ND-cP,).
d) Thông tin ye tInh hInh xü 1 van bàn trái pháp lut cüa HDND, UBND
cap huyn, Cp xä dã duc Cic KiCm tra van bàn QPPL B lu pháp, SO' lu
pháp và PhOng Tu' pháp phát hin, kCt lun/thOng báo trong nãrn 2018; dánh già
hu qua, bin pháp khc phc hu qua do trng van bàn trái pháp 1ut gay ra (nu
cO) và vic xcrn xét xr 1 trách nhirn dOi VOl cO quan, nguYi Co lien quan trong
viêc thani rnu'u soan thào, thâm dinh, thâni tra, ban hành van bàn trài pháp lut
(theo DiCu 112 vO 1)/Cu 134 .Vgh/ d/nh sO 34/2016/D-CP).
Dê cu'o'ng Báo cáo duqc gui kern thco Cong van nay dOng [hot due
clang ti/ irCn COng ihong i/n d1çn 10' SO' Tu' phOp, c/ia chi:
http://vvww.sotuphap.hanoi.gov.vn inic Chi d,o diCti hOnh - Xáy dy'ng, thOni
cl/nh, k/Cm Ira vO thi hOnh vOn ban QPPL). Báo cáo gui ye SO' Tu phàp Ha Ni
(qua PhOng KiCm tra, rO soOt vOn ban QPPL), dia chi: 221 Trân Phñ, Ha DOng,
iTà Nôi, trtró'c ngày 15/02/2019 de tOng hp, xây dirng Bào cáo trInh Chñ tjch
UBND Thành ph vá B Tu pháp.
(iong tru'O'ng hçrp các dun v/ dO gO'i BOo cáo cOng tOe kiCm tra, rà soOt,
h thông bOa vOn hOn nOm 2018 ye So Tu'phOp 110 N5/ tru'O'c ngàv nhcn due
Cong van nOv. c/C ngh/ rO soOi, bOo cao ho sung cOc ni clung thong tin theo
hu'O'ng c/On ti/ COng vOn nOy vO c/C ctuing BOo cáo kern tiieo).
Rat mong sr quan tarn, phôi hpp cOa Qu do
No'i n/ian:
- Nhu trén:
- U BND 1'hânh pho (íê háo cao):
- (c Die Phó Giãni doe (d€ hicl):
COng 'lhOng tin Diii tiii' SO Tu phOp (C/O clang iOi:
- LLFU: VT. PhOng KTRSVBQPPL.

v./

DF cu'ON(;
Báo cáo cong tac kiêm tra, xii' 19, rà soát, h thông hóa van ban quy phm
pháp 1ut näm 2018 cüa UBND các Qun, huyên, thi xã.
(Kin ilieo Cong vOn sO 1 ,5T/STP_K7VB ngay—[hang 01 näm 2019
cnn 5'u Tu'phOp thOnh phO HO Nç3i,i

1. TINII IIINH TIItXC lIEN CONG TAC NAM 2018
1. Cong tác chi do, diCu hành và các diêu kin dam báo cho cong tác
kiêm tra tra, xii' 19, rã soát, h thông hóa van ban QPPL
1.1. Cong tác xãy drng th ché ye cOng tác kiêrn tra, xü 19, rà soát, he thng
hóa van bàn QPPL (TInh hInh xay drng Quy chC ye kiêrn tra, xü' 19 van bàn QPPL,
Quy chC ye râ soát, h thông hóa van bàn QPPI;, xày drng IKC hoch hang nãrn...);
1.2. Vê tO chüc b may. hin ché; kinh phI; cong tác viên;
1.3. TInh hlnh hrc hin cOng tác xãy drng c so' dü' 1iu phic vi kiCrn tra,
rà soát, h thng hóa van bàn QPPL;
1 .4. COng tác tp huân, hu'ó'ng din, bi dung ki näng, nghip v1i.
2. V cong tác kiêm tra, xii' 19 van ban QPPL
2.1. SO lieu van bàn tu kiêm tra, kiêrn tra theo thârn quyCn; so van bàn phát
hi'n có sal sot, trái pháp 1uit và tmnh hlnh xO' 19 van bàn trái pháp luât, trong do nêu
- SO van bàn phát hin có ni dung trái pháp 1ut ye thârn quyên, ni dung;
s van bàn sal sot v can cO phàp 19, hiCu lu'c, the thO'c, k thut trInh bay van
bàn;
- TInh hInh tu' xr 19 ho.c kiCn nghj co quan khác xO' 19 van bàn trái pháp
lut ye thCm quyen, ni dung;
- TInh hinh xO' 19 van bàn trái pháp lut theo kiên ngh cOa UBND Thành
phô, SG Tu pháp.
Dánh giá hu qua, tác hçui do van bàn trái pháp luât gay ra; tInh hInh, bin
pháp khãc phc hu qua, tác hai (nêu co) và viêc xem xCt xir 19 trách nhiCrn dôi
vo'i co' quan, ngu'ô'i có lien quan trong vic tham rnu'u son thào, thârn dinh, thãrn
tra, ban hành van bàn trái pháp Iut (dánh giá dOi vó'i trng van bàn, Ca van bàn
trái pháp iut du'c phàt hin qua cOng tác tr 1<1Cm tra v \/an bàn trái phap 1ut
do LJBNI) Thành phO, So'Tu' pháp ho?c CáC Co quan khác kiCm tra, phàt hiCn,
kCt luân).
(Gci kern iheo 136o cáo Danh rnic van ban trái pháp lut v thárn quyn,
nói citing do 13ç3 Tu'pháp, (JBNI) 7'hành phd vC 86' Tic pháp phát hin qua cong
[. k/Cm Ira vC k/em Ira iheo ihóm quyCn).

2.2. Cong tác kirn tra thco dia bàn, chuyên dê, ngành, linh vçrc;
2.3. Dánh giá tInh hInh thii'c hin cOng tác kiêrn tra, xir 1' van bàn näm
2018 (u'u diem, hn chC và nguyen nhân).
Doi vol các Quân, huyn. thj xà can có dánh giá ye vic phôi hop giüa các
PhOng, ban, co quan, don v thuc IJBN[) qLlan !y vO PhOng lu pháp trong vic
tçr kiêrn tra Va iKiern tra van bàn thco thãrn quyCn các van bàn thuc linh vrc hot
dng cia co quan, don vi rnInh.
3.

ye

cong tác rà soát, h thông hóa van ban QPPL

3.1. S lieu ye van bàn phái rà soát. s van ban dã duoc rà soát, k& qua rà soát
van bàn, tmnh hInh xü i' van bàn dLroc rà soát (can cu rà soát van bàn phát sinh
trong nàm 2018); KCt qua rà soát van bàn theo chuyCn d& linh vic, dja bàn (nCu
có);
3.2. J1nh hInh cOng ho 1)anh niic van bàn QPPI. hot hiu lrc, ngung hiu
luc trong närn 2018 theo quy djnh ti DiOu 157 Ngh djnh so 34/2016/ND-CP
(trong do ncu rO tOng so van bàn hOt hiu lçrc, ngu'ng hiu Irc toàn b; van bàn
hOt hiCu luc, ngu'ng hiu 1c mt phân);
3.3. TInh hInh thuc hin cOng tác h thông hóa van bàn kSz 2014-2018 thco
QuyOt djnh so 126/QD-TTg ngày 25/01/2018 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic
ban hành KO ho?ch thixc hin h thông hóa van bàn QPPL thng nhât trong cä
nuóc kS' 2014-2018; QuyOt dinh so 1103/QD-UBND ngày 09/3/2018 cüa UBND
thành ph ETa Ni vO vic ban hành KO hoch thirc hin H thông hóa van bàn
QPPL thng nht trCn dja bàn thành phô I-Ta Ni kSJ 20 14-2018;
3.4. Dánh giá chung vO chat lung cOng tác xây du'ng, ban hành van bàn
thuc trách nhiCrn râ soát. h thông hoa;
3.5. Dánh giá tInh hinh thirc hin cOng tác rà soát, h thông hóa van bàn
QPPL, hot dng phOi hp trong cOng tác nay trong nãrn 2018 (uu diem, han
chO và nguyen nhân).
II. KILO KIIAN, VU'O'NG MAC, KIEN NGHI

Gin cliii: Ngoài các ii3i clung nêu lrên, UBND cãc Ou?n. huyn, ihf xã
thCni

Co

the thong tin

c'c v?n J khic co lien quan den cong ithc kiCin Ira, xii' !). rà soul, h lhng hóci van

hu OPPI. Iui clia
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