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BÁO CÁO 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

 

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lâm báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

 1. Tình hình tổ chức triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Ngay sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 14 tháng 

9 năm 2016 về việc triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2016, trong đó có 

triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 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. Ngày 15 tháng 3 

năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý I năm 2021 trong đó có triển khai Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 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. Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, UBND huyện tổ chức mở hội nghị 

tuyên truyền tại cấp huyện cho lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo chủ chốt của UBND các xã, 

thị trấn được 02 cuộc với 269 lượt người tham gia học tập. Hướng dẫn UBND cấp 

xã tổ chức tuyên truyền các nội dung cơ bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 

quản lý được 143 cuộc với 3.835 lượt người tham gia học tập. Nhìn chung việc 

triển khai các văn bản của cấp trên ban hành, được UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã cụ thể hóa triển khai đến các đối tượng được kịp thời. 

2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên 

quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL. 
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Ủy ban nhân huyện quan tâm đến chất lượng công tác soạn thảo ban hành 

VBQPPL, để công tác ban hành văn bản đúng theo trình tự thủ tục luật định. Sau 

khi triển khai Luật ban hành VBQPPL đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

tiếp đó Ủy ban nhân huyện phối hợp với Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng mở lớp tập huấn kĩ năng nghiệp vụ về 

công tác xây dựng, ban hành VBQPPL tại huyện theo Kế hoạch số 598/KH-UBND 

ngày 05/7/2017 về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng và ban 

hành VBQPPL. Thành phần tham gia tập huấn bao gồm Ban pháp chế Hội đồng 

nhân dân huyện, lãnh đạo văn phòng HĐND & UBND huyện; công chức là đầu 

mối phụ trách công tác xây dựng soạn thảo văn bản của các phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo và công chức phụ trách soạn thảo văn bản cấp 

xã. Số lượng tham gia lớp tập huấn gồm 97 người tham gia học tập. Sau khi được 

học tập, tập huấn nghiệp vụ về thi hành Luật ban hành VBQPPL, chất lượng xây 

dựng các dự thảo văn bản được nâng lên đáng kể. Trong những năm qua, việc áp 

dụng văn bản quy phạm pháp luật vào công tác thi hành pháp luật tại địa phương có 

những chuyển biến rõ rệt, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên so với yêu cầu mới nhiệm vụ hiện nay, nguồn 

lực để đảm bảo cho công tác thực thi nhiệm vụ về thi hành pháp luật cho công tác 

này còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Thẩm định dự thảo VBQPPL của HĐND và UBND huyện 

Ủy ban nhân dân huyện giao cho phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định 

VBQPPL khi bộ phận soạn thảo văn bản của cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ thẩm định 

dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định của UBND. Từ tháng 7 năm 2016 đến 30 

tháng 6 năm 2021 nhận được 34 hồ sơ gửi đến để thẩm định. Qua thẩm định thì có 

13 văn bản dự thảo là VBQPPL, 21 văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa 

quy phạm pháp luật.  

1.2. Thẩm tra dự thảo VBQPPL của HĐND huyện 

Thành viên các Ban thẩm tra dự thảo VBQPPL nhiệt tình và có trách nhiệm 

cao.  Dự thảo Nghị quyết, Quyết định được thẩm tra phù hợp với đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển KT- XH ở địa phương; 

những vấn đề HĐND phải thảo luận đều được giải đáp, làm rõ những vấn đề còn có 

ý kiến khác nhau để cung cấp thông tin cho đại biểu xem xét, thảo luận và đề xuất 

được nhiều giải pháp làm cơ sở cho HĐND quyết nghị.  

1.3. Việc phối hợp của các phòng, ban chuyên môn trong công tác áp 

dụng và triển khai thực hiện VBQPPL 



3 

 

Công tác phối hợp trong kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn huyện đôi 

lúc chưa kịp thời, trong khi ngày càng nhiều văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng 

với nhiều đối tượng, lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành. Do đó đã tạo cho cơ quan 

chuyên môn và cán bộ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra gặp nhiều 

khó khăn trong việc xác định chất lượng của văn bản cũng như tiến độ hoàn thành 

công việc. 

1.4. Việc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết 

công khai các VBQPPL sau khi ban hành 

Việc niêm yết công khai các VBQPPL sau khi ban hành được thực hiện theo 

đúng quy định, việc đăng tải VBQPPL trên các phương tiện thông tin đại chúng 

chưa được thường xuyên, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn có trách nhiệm đăng tải những văn bản cần công khai trên trang thông 

tin điện tử huyện.  

2. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

2.1. Công tác chỉ đạo thực hiện các điều kiện đảm bảo cho công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

Để kịp thời triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL 

theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định 

hướng dẫn thi hành. Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện xây dựng ban hành các Kế 

hoạch để triển khai như sau: Kế hoạch số 1069/KH-UBND ngày 08/12/2016 của 

UBND huyện về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL năm 2017; 

Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 28/12/2017 thực hiện công tác xây dựng, kiểm 

tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VBQPPL năm 2018; Kế hoạch số 184/KH-UBND 

ngày 28/01/2019 của UBND huyện về triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý 

và rà soát VBQPPL năm 2019; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/01/2020 của 

UBND huyện về triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát VBQPPL 

năm 2020; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện về triển 

khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL năm 2021 trên địa bàn 

huyện Bảo Lâm; Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn huyện.   

Để đảm bảo thi hành các quy định của Luật ban hành VBQPPL đạt hiệu quả. 

UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp xây dựng văn bản hướng dẫn trình tự, thủ 

tục soạn thảo, ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Cao 

Bằng trên địa bàn huyện. Trên cở sở đó đã ban hành Công văn số 164/UBND-TP 

ngày 09/3/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND.  

2.2. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát VBQPPL 



4 

 

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp tự kiểm tra các Nghị 

quyết, Quyết định được ban hành, theo đó đã tự kiểm tra 734 văn bản không phải là 

văn bản quy phạm pháp luật, 14 Nghị quyết do HĐND cấp huyện ban hành (trong 

đó có 03 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật). Qua kiểm tra các văn bản đều 

được ban hành đúng quy định.  

- Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: Không có 

- Công tác rà soát văn bản: tiến hành rà soát được 08 văn bản QPPL là Nghị 

quyết của HĐND huyện. 

- Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân thuộc trách nhiệm hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 theo Kế hoạch của UBND 

huyện ban hành là: 37 văn bản. Trong đó số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ: 16 văn bản; Số VBQPPL hết hiệu lực một phần: 01 văn bản; Số 

VBQPPL còn hiệu lực 20 văn bản; Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện đã ban 

hành Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND trong kỳ hệ thống hóa 

2014-2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện; niêm yết kết quả hệ 

thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại trụ sở UBND huyện Bảo Lâm.   

3. Đánh giá chung 

Trong những năm qua công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn huyện được tổ chức triển khai kịp thời, đúng đối 

tượng, nội dung, tiến độ thời gian; các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ về công tác này theo quy định của pháp luật và Kế hoạch của 

UBND huyện ban hành.  

Qua kiểm tra, tự kiểm tra không phát hiện văn bản nào trái pháp luật về nội 

dung, thẩm quyền ban hành văn bản, từ đó cho thấy chất lượng công tác ban hành 

VBQPPL ở huyện đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện các 

quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước một cách thống 

nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Các VBQPPL ban hành đều có quy định nội dung phù hợp với Hiến pháp 

năm 2013, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Luật ban hành 

VBQPPL năm 2015 sửa đổi và các văn bản cấp trên. Nội dung có sự thống nhất, 

không có mâu thuẫn, chồng chéo. Ngôn ngữ trong văn bản được trình bày rõ ràng, 

ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, kỹ thuật soạn thảo đúng quy định về thể thức và hình 

thức văn bản. 

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những tồn tại hạn chế 

- Về tổ chức bộ máy, biên chế:Công tác kiểm tra,rà soát, hệ thống hoávăn 

bản quy phạm pháp luật là công việc phức tạp, đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp 
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vụ. Tuy nhiên lực lượng tham gia công tác này chỉ là kiêm nhiệm và thực hiện 

nhiệm vụ khi có yêu cầu, ít có thời gian nghiên cứu chuyên sâu về công tác này, 

dẫn đến hoạt động kiểm tra, rà soát đối với công tác này đôi lúc chưa được kịp thời, 

hiệu quả chưa cao. 

- Về kinh phí:Kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, nguồn nhân lực được bố trí còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu, 

nhiệm vụ đề ra;  

Thứ hai, một số bộ phận chuyên môn chưa chủ động nghiên cứu sâu về quy 

trình, thủ tục, ban hành VBQPPL nên từ khâu soạn thảo đến khi ban hành vẫn còn 

vướng mắc, vẫn nhầm lẫn VBQPPL và văn bản có chứa VBQPPL nhưng không 

phải là VBQPPL,... 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để công tác xây dựng, ban hành VBQPL cũng như công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát VBQPPL có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Bảo 

Lâm kiến nghị với HĐND tỉnh quan tâm trong việc mở các lớp tập huấn về công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hàng năm cần tăng 

cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho các cán bộ, công 

chức làm công tác văn bản của cấp huyện, cấp xã để nâng cao chất lượng hoạt động 

trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật ở địa phương. 

Trên đây là báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;                               

- TT. HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND &UBND huyện; 

- Lưu: VT,TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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