JY BAN NIIAN DAN
ifiJYN MENH LONG
S:
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/BC-UBND

CQNG HOA xA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phñc
Minh Long, ngay&tháng 02 nárn 2019

BAO CÁO
Thirc hin h thông hóa van bàn quy phm pháp Iut cüa IIDND,
UBND các cap trên dja bàn huyn Minh Long k 2014-2018
Thirc hin K ho.ch s 61/KH-UBND ngày 18/4/2018 càa Chi:i. tjch UBND
tinh thçrc hin h thông hóa van bn quy ph.in pháp 1u.t cãa BDND, UBND cáo
cap trn da bàn tiuh Quàng Ngãi k 2014-2018; Uy ban than dn huyn, báo cáo
kêt qua thyc hin h thông hóa van bàn QPPL ciia I]DND, UBND cáo cap trên dja
bàn huyn Minh Long huyn kr 2014 - 2018, ccl. the nhu sau:
I. TINH HINH TIIU'C HTN CONG TÁC
1. Cong tác cM do, diu hành và các diu kin dam bào cho cong tác
kiêm tra, xfr 1, rà soát, h thông hóa van bàn QPPL
1.1. Cong tác chi dio, diu hành
Thi.rc hin K ho.ch s 61/KH-UBND ngày 18/4/2018 oi:ia Chà tch UBND
tinh Quáng Ngài thic hin h thông hóa van bàn quy phm pháp 1ut (g9i tat
QPPL) cia HDND, UBND cáo cap trên dia bàn tinh Quàng Ngài k' 2014-2018.
UBND huyn dà xay dirng Kê hoch so 571KH-UBND ngày 09 tháng 7 nam 2018
cüa UBND huyn ye thcic hin h thông hóa vn bàn quy phm pháp 1uQ.t c11a
BDND, UBND trên dja bàn huyn Mmli Long 2014 - 2018, ti Kê hoch trên dà
quy dnh ye trmnli tx, tiên d thii gian, trách nhim 01ia cáo ca quan chuyên mon và
UBND cáo xà trong thic hin cong tao rà soát h thông hóa VBQPPL trên dja bàn
huyn k 2014-20 18.
Cong van s 08/UBND ngày 07/01/2019 ciia UBND huyn v vic thirc hin
kê ho.oh h thông hóa van bàn quy phm pháp 1ut kr 20 14-2018.
1.2. COng tác tp hud'n, hwáng din, bi du'5'ng k9 náng, nghip viii
Sau khi dçr Hi ng tp hun ti tinh, UBND huyn dà t ohirc mt lop tp
huân, huóng dan nghip vçi h thông hóa van bàn quy phm pháp 1ut ca HDND,
UBND cáo cap trên dja bàn huyn kSr 2014-2018 và triên khai mt so ni dung lien
quan den Luat Ban hành van bàn QPPL nàm 2015 và Nghi djnh so 34/2016/ND-CP
vào ngày 24/12/2018 cho cáo thành phân gôm: Thuèng trçrc và cáo Ban cia HDND
huyn; Lnh do UBND huyn; lành do và chuyên viên cáo phông, ban, dan vj
thuc UBND huyn; Lnh do BDND, UBND, cong ohto Tu pháp - H tjoh, cong
chc Van phông - thông kê cáo xà.

II. K1T QUA TJIU'C JJIN CONG TAC RA SOAT VAN BAN QPPL
1. Kt qua rà soát, h thong hóa
D thrc hiên cong b van bàn QPPL kr 2014 - 2018 con hiu lrc, ht hiêu
lire, van bàn QPPL can sira doi, bO sung, ban hành mói theo chi dio cap
trên.
UBND huyn ct chi do cáe Phông ehuyên mon thuôc
UBND huyn, TJBND cap
,
xâ tiên hãnh rà soát, kiêm tra, h thông hóa van bàn QPPL eüa 1{DND, TJBND
do
mmnh tham mu'u ban hành ttr nàm 2014 - 2018 kêt qua cii the nhu san:
a. Dói vó'i c4v Jiuyên
Dà tin hành rà soát van bàn QPPL ciia IHDND, UBND
cp huyn ban hành
tr nàm 2014 den 31/12/2
018, tong sO 36 vAn ban QPPL: Trong do 20 vAn bàn
QPPL cOn hiêu liic thi hành, 14 vAn bàn QPPL het hiu lire toàn bQ; 02 van bàn hét
hiu içre mt phân.
(co dan/i muc bié'u mu van ban kern theo báo cáo)
b. Dii vái c417 Xd
E)ã ti&i hành rà soát vAn bàn cüa BDND, UBND c&p
xa ban hành tir
01/01/2014 den 31/12/2018, tong so có 59
vAn bàn QPPL: Dà cong bô 03 vAn bàn
QPPL cOn hiêu hie thi hành, 56 vAn bàn QPPL het hiêu 1çrc toàn b.
2. Dánh giá chung
a. Qua trInh to' chi'c thy'c hin h tho'ng hóa

- UBND
huyên dà luôn quan tam, clii dao các co' quan chuyên mon và
UBND
cáe xi thuc hiên cong tác rà soát, h thông hóa diing theo chi dao eüa
TJBND tinh,
S& Tu pháp, do dO viêc rà soát, h thông hóa vAn ban QPPL ki 2014 2018 dixcyc trien khai dông bô, tIch cc, có chat luçxng tr huyên den the x.
- Hoat dng phi hçip rà soát vAn bàn gita các phông ban dixçic thc hin
tixong doi tot. Dàc bi& PhOng Tu pháp di the hin tOt vai trO eüa co' quan quãn l
nha rnró'c, dông thai là co' quan dan môi tham muu gi1p
UBND huyen trong d9t rà
soát, h thông hóa vAn bàn QPPL k 2014 - 2018.
b. Chd't lupng kIt qua h tho'ng hóa van ban
Cong tác rà soát dirae thirc hiên nghiêm tüc, có eMt hrqng, khOng phát hién
vAn bàn ban hãnh trái pháp lust, trái thâm quyên. Các van bàn rà soát duçic 1p
phiéu và có skiêm tra dánh giá cüa co quan Tn pháp theo quy dinh. Các van bàn
con hiu lye deu cO iioi dung phii hcip vO'i yêu câu thizc tiên eüa dOi song xä hi và
nhiêm vu phát triên kinh tê, xã hi cia dja phu'ang.
c. He tho'ng van ban cW dwtc h tho'ng hóa

2

Sau khi rà. soát các van bàn con hiu 1irc d dugc h théng hóa, sp xp theo
thCr tçr: Linh vçrc; the loi; thai gian ban hành dam bào tinh khoa h9c, thun lcd
trong vic tra cl'ru. Dôi vói các van bàn can sira d:ôi, bô sung hoc ban hành mcii
UBND huyn dã clii do các ca quan tham mini và PhOng Tu pháp nghiên ciru, dê
xuât, thçrc hin trong thM gian tói bào dam các quan h pháp h4t duçic diêu chinh
kjp thii, dáp irng yêu câu phát triên kinh tê xa hOi trên da bàn huyn.

m. iuiO KHAN, VU'OG MAC, MEN NGHI
1. Khó khàn, vu'ó'ng mc và tn ti, htn ch
- ThOi gian rà soát, h tMng hóa van bàn QPPL dài, phm vi và dói tugng rà
soát van bàn rng gay khó khän cho các ngànli nói chung và ngành Tu pháp nói
riêng trong triên khai nhiin V11 rà soát, h thông hóa van bàn kr 2014 - 2018.
- H th6ng van bàn QPPL mt s ngành tài chInh, ni v11, xây dimg, giao
thông ... chua that sçr thông nhât, dông b nên g.p khó khän cho cong tác rà soát
van bàn cCia cap huyn.
- Cong tác rà soát, h thng hóa van bàn QPPL tuy có n1iiu chuyn bin,
song chat luçing chua that 511 cao, tiên d & mt so dan vj cOn chrn so vói yêu câu
d.t ra, nguyen nhn do vic phôi hçTp c:ia mt so phOng ban vâi Ca quan icr pháp
trong cOng tác rà soát, h thông hóa van bàn có lüc chua cht ch, chua quan tm
cir dung thành phãn tham du tp huân nghip vi kiêm tra, rà soát, h thông hóa van
bàn QPPL, chua clii dto sat sao vic rà soát, h thông hóa van bàn QPPL kr.
- Vic glri van bàn QPPL cho ca quan kim tra van bàn (Phông Tu' pháp
huyn) ciia các ca quail, don vj, dja phuang chua duçc thirc hin dam bào th&i gian
nên ành hu&ng nhiêu den cong tác kiêm tra, xr 1 van bàn quy phm pháp 1ut caa
câp.huyn.
- Cong chuc Tu pháp cp xà mt s dng chI cOn han ch v nang hic
chuyên mOn; mt khác phài kiêm nhim them nhiêu nhim vçi khác nên vic thic
hin n1iirn v11 tham muu giüp UBND trong cong tác rà soát, h thông hóa van bàn
bhnchê.
- COn finh trng ban hành van bàn hanh chInh có chua dyng QPPL gay hing
thng cho can bO rà soát trong vic thông kê van bàn nay thuQc hay khOng thuc
phm vi rà soát.
2. D xut, kin nghj vri S& Tir pháp
S& Tu pháp cn thuOng xuyen m& càc lap tQp hun nghip vii v cong tác
kiêm tra van bàn, huoiig dan chuyên sau nghip vçi, tinh huong ci the. Kiên nghj
truâc kbi to chuc tap huan can khào sat ye thu câu, tháo g khó khan, bôi dug
nliffiig k nang cOn yêu cho dOi ngfi lam cong tác nay.
3

Trén day là kt qua thc hin h tMng hóa van bn quy phm pháp lut cüa
HDND, UBND các cap trên dja bàn huyn Minh Long k' 2014-2018. Uy ban nhân
dn huyn kfnh báo cáo.!.
NoinJiân:
- SiTupháp;
- I-IDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- C, PVP BDND&UBND huyn;
- Phàng Tu pháp huyn;
- Luu: VT.
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Mus03.
DANTI MTJC
thc linh v.yc quãn 15 nba nn'ó'c cüa IIDND và UBND huyn
Van ban quy phtm pháp 1ut ht hiu bye, ngirng hiu I öà
trong kr he thongi4kvif bàn QPL ky 2014 — 2018
,-

STT

Ten 10i
van ban

S, k hiu; ngày,
tháng, nàm ban
hànhvänbän

.. '1

Ten gi cüa van ban

L do hêt hiu hyc

Ngày ht hiu
Inc

i. VAN BAN BET HI1IJ LTIC TOAN BQ
QUYET D!NH
Dxqc thay th bi Quyt djnh
V ban hành quy djnh vj trI, chire näng, nhim S6 04/2016/QD-UBND ngày
01/2014/QD-UBND vi, quyn han, c c.0 to chi'rc và m6i quan h
24/10/20 16 cüa TJBND huyn
ngày 02/01/2014
cüa Phông Kinh té - Ha thng
Mmli Long

30/10/2016

Quyt djnh

02/2014/
QD-UBND ngày
31/3/2014

Drçc thay th bi Quyt djnh
V/v Ban hành quy djnh vj trI, chirc näng
s6 06/2016/QD-UBND ngày
nhim vi, quyn han, cd câu to chi'rc và mOi 24/10/20 16 cüa UBND huyn
quan h cong tác cia phông LDTB&XH
Minh Long

30/10/2016

Quyt dnh

Duqc thay th6 bâi Quyt dnh
V/v Ban hành, chirc nang, nhim vi, quyn s6 05/2016/QD-UBND ngày
05/2014/
QD-UBND ngày han cd cu t6 chirc, biên ch và m6i quan h 24/10/20 16 cüa TJBND huyn
cong tác cUa PhOng GD-DT huyn Minh Long
09/9/20 14
Minh Long

3 0/10/20 16

Quyt djnh

01/2015/
QD-TJBND ngày
15/01/2015

Dixçc thay th bâi Quyêt dn1i
V/v Ban hành quy djnh vj trI, ch(rc näng,
s6 07/2016/QD-UBND ngày
nhim vii, quyn han, co câu to chi'rc và mOi 24/10/20 16 cüa UBND huyn
quan h cong tác cUa Thanh tra huyn
Minh Long

3 0/10/20 16

Quyt

2

3

4

:1-
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Quyt djnh

05/2016/
QD-UBND ngày
24/10/20 16

Dixqc thay th bi Quyt djnh
s6 04/2017/QD-UBNID ngày
02/11/2017 cüa UBND huyn
Mmli Long

08/11/2017

Nghj quyt theo nãm

31/12/2015

V vic phân b6 dir toán ngân sách dja phixang
näm 2015;

Nghj quyt theo näm

31/12/2015

v nhim vi và giãi pháp phát trin kinh te xâ hOi 6 tháng cu6i näm 2015.

Nghj quyt theo näm

3 1/12/2015

v vic phê duyt quyt toán ngân sách dja
phucmg näm 2014

Nghj quyt theo nàm

31/12/2015

v phân b6 d toán ngân sách dja phirnng nàm
2016

Nghj quyt theo näm

3 1/12/2016

V/v Ban hành quy djnh chüc näng, nhim
quyên han, c câu to chi'rc và môi quan h
cong tác cüa P.GD-DT huyn Minh Long
NGH! QUYET

so 03/20 14/NQ
1

Ngh quyêt

HDND ngày
25/12/2014

so 04/2014/NQ
2

Nghj quyêt

3

Nghj quyêt

4

Ng14 quyêt

HDND ngày
25/12/2014

so 02/2015/NQ
HDND ngày
09/7/2015

S6 04/2015/NQ
HDND ngày
09/7/2015

s6 20/2015/NQ

V k hoach phát trin kinh
2015;

th - x hi nam

5

Nghj quyêt

6

Nghj quyêt

s6 21/2015/NQ- \T k hoach phát trin kinh th - xâ hOi nm
HDND ngày
2016
25/12/2015

Nghj quyt theo nàm

31/12/2016

7

Nghj quyt

s622/2ols/NQVê nhim vi du tix phát tri&i 11am 2016
HDND ngày
25/12/2015

Nghj quyêt theo nam

31/12/2016

8

Ngh quyêt

Nghj quyt 6 tháng

31/12/2016

HDND ngay
25/12/2015

s6 15/2016/NQ
1ThN13 ngay
20/7/2016

V nhim vi và giãi pháp phát trien kmh te xa hOi 6 thang cu6i näm 2016

9

Nghj quyêt

10

Nghj quyêt

11

Nghj quyêt

S6 17/2016/NQ V k hoach phát trin kinh th - xã hi nàm
HDND ngày
23/12/2016

s6 18/2016/NQHDND ngày
23/12/2016

2017
V nhim vi dâu tir phát triên nm 2017

S6 26/20171NQ V nhiêm vu và giài pháp phát trin kinh th BDND ngay
18/7/2017

xâ hi 6 tháng cui nAm 2017

s6 28/20171NQ- V danli miic the dir an dir ki&i chu.n bj ctu
12

Nghj quyt

13

Nghj quyêt

Nghj quyt

31/12/2017

Nghj quyt theo 11am

3 1/12/2017

Nghj quyt 6 tháng

3 1/12/2017

Nghj quyt theo 11am

31/12/2018

HDND ngày
18/7/2017

ttr näm 2017 d thirc hin dâu ttx nàm 2018
trên dja bàn huyn Minh Long

S 31/2017/NQ
im1\D ngày
20/12/2017

ye nhiem vu phát trien kinh th - xa hi 11am
2018

Nghj quyt theo näm

31/12/2018

Ve k& hotch dâu tu cong näm 2018

Nghj quy&t theo näm

31/12/2018

s6 33/2017/NQ14

Nghj quyêt theo nàm

}ThND ngay
20/12/2017

3

Mu 04
DANIUJVC
uãn 1 nhà nu'ó'c cüa HDND huyn Minh Long trong
kr 2014 -2018

Van ban quy phm pháp lut h& hiu lire mt phn t4
kh thng hó
/S

I

STT

Ten Ioti
van bàn

S, k hiu; ngày, tháng, närn ban
hành van bàn; ten gçi cüa van bàn

L do ht hin hrc, ngirng hiu lire
hrc

Ngày ht hiu
llrc, ngurng
hiu 1irc

i. VAN BAN HET fflIU LTC MOT PHAN
NGHT QUYET
Dixqc thay th bOi Nghj quyt s6 27/2017/NQHDND
ngày 18/7/2017 ye vic scra dôi, bô sung mt
hoach dâu tu cong trung hn giai do?n 20 16so ni dung tai khoân 1 Diêu 1 Nghj quyêt so
Khoân 1 Diu 1
2020 và danh miic các dr an chuân bj dâu tir
03/2015/NQ-HDND ngày 09 tháng 7 näm 2015 cUa
nám 2015 dê thc hin dâu tu nàm 2016 trên dja
HDND huyn
bàn huyn Minh Long

16/7/2015

Nghj quyt s: 39/20181NQ-HDND ngày
22/10/20 18 vO vic sfra dôi, bô sung mt so nOi dung
tai khoàn 1 Diêu 1 Nghj quyêt so 27/2017/NQKhoán 1 Diu 1
FIDND ngày 18 thang 7 nàm 2017 cüaHDND
huyn ye ke hoach dau tu cong trung han giai doan
2016-2020

25/7/2017

s6: 03/20151NQ-HDND ngày 09/7/2015 v k

1

2

Nghj quyêt

Nghj quyt s6: 27/2017/NQ-HDND ngày
18/7/20 17 vO vic sira dOi, bô sung mt so ni
Nghj quyêt
dung tai khoãn 1 Diêu 1 Nghj quyêt so
03/2015/NQ-HDND ngày 09 thang 7 näm 2015
cüa HDND huyn
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Mu so 05.

Minh Long, trong k h thng hóa 2014 — 2018

Van ban quy phim pháp Iut con hiu hc cüa
Ten 1oi van So, k hiu; ngày, tháng,
STT
nàm ban hành van ban
ban

cüa van ban

Thôi diem có Ghi chñ
hiu hrc

QUYET DINH
02/2015/QD-UBND ngày V/v ban hành quy djnh vj trI, chi'rc näng, nhim vi, quyn han, c cu
to chrc và môi quan h cong tác côa Phong Dan tc huyn Minh Long
27/7/2015

02/8/2015

02/8/2015

3

03/2015/QD-UBND ngày V/v ban hành quy djnh vj trI, chirc näng, nhim vii, quyn han, c cu
Quyêt djnh
to chrc va môi quan h Cong tác ccia Phông Tu pháp huyn Minh Long
27/7/2015
vi1, quyn han, CY câu
04/2015/QD-TJBND ngày V/v ban hành quy djnh v trI, chirc näng, nhim
Quyêt djnh
to chirc và môi quan h Cong táC cüa PhOng Ni vii huyn Minh Long
27/7/2015

4

Quyêt djnh

5

01/2016/QD-LJBND ngày
Quy& ctjnh
16/3/2016

1

2

6

7

8

Quyt djnh

0 5/20 15/QD-UBND ngày
11/12/2015

02/8/2015

V ban hành Quy chê Thi dua — Khen thixàng huyn Mirth Long

18/12/2015

V/v phê duyt Quuy chê quán 1 quy hoach, kin true do thj Minh
Long.

22/3/2016

V/v ban hành quy djnh ChI'IC näng, nhim vr, quyn han, c c.0 th
03/2016/QD-UBND ngày ch(rc và môi quan h Cong táe c1ia Phông Tài ehInh — Kê hoach huyn
Quy& djnh
24/10/2016
Mirth Long
V/v ban hành quy djnh chirc nang, nhim vi, quyn han, C câu to
04/2016/QD-UBND ngày chc và môi quan h COng táe e11a Phông Kinh tê - Ha tang huyn
Quyêt dnh
24/10/2016
Minh Long
V/v ban hành quy djnh chire nang, nhim vii, quyn han, ed câu tO
0 6/20 16/QD-UBND ngày ehi'rc và môi quan h cong tác eüa Phong Lao dng — Thixcing binh và
Quyet djnh
24/10/2016
x hi huyn Minh Long

3 1/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

5

07/2016/QD-UBND ngày V/v ban hành quy djnh vj trI, chire näng, nhim vir, quyn han, Co cu
to chic va môi quan h cong tác ciia Thanh tra huyn Minh Long
Quyêt djnh
24/10/2016
V/v ban hành quy djnh chirc nng, nhim v1r, quyn han, Ca cu t
08/2016/QD-UBND ngày chñc và môi quan h cong tác cüa PhOng Nong nghip và phát triên
Quyêt dnh
26/10/2016
nông thôn huyn Minh Long

3 1/10/2016

06/4/2017

12

01/20 17/QD-UBND ngày V ban hành quy djnh phthi cong thim vi quail l Nhà nuâc v an
toàn th1rc phâm trên dja bàn huyn Minh Long
Quyêt djnh
30/3/2017
02/2017/QD-UBND ngày V/v ban hành quy djnh chirc näng, nhim vr, quyn han, co cu t
chic và môi quan h cong tác cüa PhOng Y tê huyn Mmli Long
Quyêt djnh
30/3/2017

13

04/2017/QD-UBND ngày V/v ban hành quy djnh vj trI, chirc näng, nhim vi, quyn han và co
câu to churc cira Phông Giáo diic và Dào tao huyn Minh Long
Quyêt djnh 02/11/2017

9

10
11

01/11/2016

06/4/2017
09/11/2017

NG}Ij QUYET
1

2

Nghj quyt s&
01/01/2016
V nhim vir phát trin kinh th - xa hi giai doan 20 16-2020
23/2015/NQ-HDND
ngày
Nghi. quyêt
25/12/2015
V/v thông qua D an h trçY kinh phi xây dirng thrmg be tong giao
27/7/2016
16/2016/NQ-HDND ngày thông nông thôn Chinrng trInh miic tiêu quôc gia ye xây ding Nong
thOn mâi näm 2016 và giai doan 2017-2020 trên dja bàn huyn Minh
Nghi quyêt
20/7/2016
Long
30/12/2016

3

V/v thông qua d an du tu phát trin kt cu ha tang, nht là ha thng
20/2016/NQ-HDND ngày giao thông, ha thng dO thj giai doan 2016 — 2020 trên dja bàn huyn
Nghi quyêt
23/12/2016
Mirth Long
V D an xay drng và phát trin van hóa, cong ngix?ii Minh Long dáp
ig nhu câu Cong nghip hóa — Hin dai hóa và hOi nhp quôc tê

30/12/2016

4

21/2016/NQ-HDND ngày
Nghi quyt
23/12/2016

V/v ban hành D an phát trin Du ljch cüa huyn giai doan 2017 2020

30/12/20 16

5

22/2016/NQ-HDND ngày
Nghi quyêt
23/12/2016

6

6
7

V vic si'ra di, b sung mt s6 ni dung ti khoán 1 Diu 1 Nghj
39/2018/I\TQ-HDND ngày quyêt so 27/20171NQ-HDND ngãy 18/7/20 17 cUa HDND huyn ye kê 29/10/2018
Nghj quyêt
22/10/2018
hoch dâu lit Cong trung hn giai don 2016-2020
s6 53/2018/NQ-HDND ye yiC scra di, b sung k hoch du lit cOng trung han, nguôn von 02/01/2019
Nghj quyêt
Chucmg trinh 30a, giai doin 20 16-2020
ngày 26/12/20 18

Tng s: 20 van ban
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