UY BAN NHAN DAN
HUYN MIMI LONG

S:41 /BC-UBND

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VI1T NAM
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BAO CÁO
Cong tác kim tra, rà soát, xfr 1 van ban quy phm pháp lu@ nàm 2018
cüa UBND huyn Minh Long
Thçrc hin Cong van s 1323/STP-VBPQ ngày 07/12/2018 cUa Sâ Tu
pháp ye vic báo cáo cong tác kiêm tra, rà soát, xir 1 van bàn quy phm pháp
1ut näm 2018. Nay, UBND huyn Mmli Long báo cáo tInh hlnh thirc hin nhu
sau:
I. TInh hlnh thic hin cong tác näm 2018
1. Cong tác clii dto, diu hành và các diu kin dam bão cho cong tác
kiêm tra, rà soát, xfr 1 van ban QPPL
- Cong tác xây drng th ch v kim tra, rà soát, xCr 1 van bàn QPPL:
Thirc hin theo Lut ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut ngày 22/6/2015 và
Nghi. djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cira Chinh phü ye quy djnh chi
tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut ban hành van bàn quy phm pháp
1ut; hang nàm UBND huyn ban hành Quyêt djnh kiêm tra van bàn ti các xà
trong dja bàn huyn và kê hoch kiêm tra, c1r the Quyêt djnh so ii 0/QD-UBND
ngày 12/3/2018 cüa UBND huyn Minh Long ye vic kiêm tra, rà soát van bàn
quy phrn pháp 1ut cüa HDND và UBND trên dja bàn huyn Mirth Long näm
2018; Kê hotch rà soát van bàn quy phm pháp 14t ci:ia UBND huyn kern theo
Quyêt djnh so 871/QD-UBND ngày 24/8/20 18 ccia UBND huyn.

th chüc b may, Men ch và kinh phi thyc hin: Biên ch hin nay
Phông Tu pháp có 03 biên chê, chua dam bào ãê thirc hin cong tác chuyên m011
cüa ngành, cüng nhu thçrc hin cong tác kiêm tra van bàn. Nguôn kinh phI, thçrc
hin tix nguôn kinh phi dc thu chung vói tuyên truyên, phô biên giáo dirc pháp
1ut nam 2018.
- Cong tác tp hun: Trong näm 2018, UBND huyn dã tè, chirc 02 ló'p tp
huân h4t Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, cho dOi tuqng can b lành do
các c quan, do'n vj và Cong chüc trirc tiOp lam van bàn.
2. V cOng tác kim tra, xfr 1 van ban quy phm pháp 1ut
- K& qua kim tra van bàn theo thm quyn: Trong nam Phông nh.n dugc
02 van bàn càa xã, trong do 01 Ngh quyet cüa HDND xa Long Mon và 01 Nghi
quyêt cüa BDND xã Thanh An. Qua hem tra 02 van bàn, phát hin chü yeu sai
ye the thc k thu.t trInh bay.
- Cong tác kim tra van bàn theo da bàn, chuyen d ho.c lThh we: Ngay
tà dâu näm UBND huyn dã ban hành Quyet djnh so ii 0/QD-UBND ngày

12/3/2018 cüa UBND huyn Mirth Long v vic kim tra, rà soát van bàn quy
phm pháp lut cüa HDND và UBND trên dja bàn huyn Minh Long nàm 2018.
Theo do, PhOng dã tham mixu UBND huyn thành 1p doàn kiêm tra và xây
d'çmg Kê hotch ci the thirc hin vic kiêm tra ti 05 x,sô 1ung van bàn duçic
kiêm tra 26 van bàn, qua kiêm tra phát hin sai chü yêu là the thi'rc, k5 thut
trInh bay van bàn.
3. Cong tác rà soát van ban QPPL
Thung xuyên c.p nhp các van bàn QPPL do cáo c quan nhà ntthc cp
trên ban hành và cüa HDND, UBND ban hành dê thic hin rà soát thithng
xuyên, nhrn phát hin nhting van bàn hêt hiu lirc, van bàn can sra dôi, bô
sung, thay the. Trong nàm 2018, UBND huyn d. ban hành Quyêt djnh so
871/QD-UBNID ngày 24/8/2018 ye thàrth 1p to rà soát van bàn QPPL cUa
UBND huyn. Kêt qua cti the nhu sau:
- Näm 2014: UBND huyn ban hành 03 Quy& djnh.
- Nàm 2015: UBND huyn ban hành 04 Quyt dinh.
- Nàm 2016: UBND huyn ban hành 06 Quy& dh.
- Näm 2017: UBND huyn ban hành 02 Quyt dinh.
Qua thçrc hin vic kim tra, rà soát cáo van bàn QPPL ccia UBND huyn
ban hành có 05 Quyêt djnh hêt hiu 1c thi hành (cit the: nm 2014 03 quyêt
djnh, nãm 2015 01 quyêt djnh và nàm 2016 01 quyêt djnh); 03 quyêt djnh van
cOn hiu lirc thi hành (ban hành nàm 2015) nhung không cOn phü hçip de áp
dng. VI thirc hin theo Lust To chirc chInh quyên da phuong ngày 19/6/2015
âà thay the Lu.t To chirc HDND và UBND ngày 26/11/2003 Va Nghj djnh so
37/2014/ND-CP, ngày 05/5/2014 cüa ChInh phñ Quy dnh to chác cáo cd quan
chuyênmôn thuc Uy ban nhân dan huyn, qun, thi xä, thành phô thuc tinh d
thay the Nghj djnh sO 14/2008/ND-CP ngày 04/02/2008. ChInh vi the nên nhftng
van bàn ban hành nam 2014 Va nam 2015 không cOn phii hqp theo quy dinh hin
hành. UBND huyn d. yêu câu cáo c quan chuyên mOn tham muu ban hành dê
phü hçip vói thirc tiên.
3. Dánh giá chung
a U'u dim: Cáo van bàn quy phm pháp h4t do UBND huyn ban hành
dêu dam bào the thüc, trInh tçr và thu tçlc dung theo quy djnh.
b) Han ch& Môt s van bàn ban hành chua duc kip thai theo van bàn cüa
cap trên.
II. Kin nghj, xuât
Tang ctthng cOng tao tp hun v nghip vi1 xây dçrng, kim tra và rà soát,
h thông hóa van bn cho di ngü can b cong chüc cap huyn và xL
Trên day là k& qua v cOng tao kMm tra, rà soát, xtr l van bn quy phm
pháp li4t nam 2018 trên dja bn huyn Minh Long.!.
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Noi nhân:
- Si Tir pháp tinh;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Phông Tu' pháp;
-Lxu:VT.
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