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Công tác kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Căn cứ  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về việc Quy định chi tiết
một số Điều về biện pháp thi hành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị

định số 154/2020/NĐ-CP ngày  31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 34/2016/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Ban hành Kế hoach số 187/KH-SGD&ĐT ngày 24/12/2021 về việc kiểm tra,
rà soát các văn bản QPPL năm 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số

183/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/3/2021 về việc thành lập tổ kiểm tra, rà soát văn bản
QPPL. Theo đó, đã giao cho bộ phận tham mưu trực tiếp các văn bản QPPL tổ chức
tự kiểm tra, rà soát và phối hợp với Thanh tra Sở tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống
hóa các văn bản QPPL; bên cạnh đó Thanh tra Sở đã phối hợp với Sở Tư pháp hướng
dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình rà soát.

2. Kết quả công tác kiểm tra, rà soát các VBQPPL năm 2022

a) Số văn bản phải kiểm tra, rà soát: 18

b) Số văn bản đã được rà soát: 18, trong đó Nghị quyết: 11, Quyết định: 07

c) Kết quả rà soát:

- Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ theo thời gian: 05, trong
đó Nghị quyết: 04, Quyết định: 01.

- Văn bản QPPL ngưng hiệu lực một phần: 03, Nghị quyết 01, Quyết định 03.

- Văn bản đề nghị điều chỉnh bổ sung: 02, Nghị quyết 02, Quyết định 0.

- Văn bản QPPL còn hiệu lực: 13, trong đó Nghị quyết: 06, Quyết định: 07.

- Trong 18 văn bản QPPL phải rà soát của năm 2022, Giám đốc Sở GD&ĐT
đã giao trực tiếp cho các bộ phận tham mưu ban hành văn bản QPPL tự rà soát theo
quy định và chuyển kết quả rà soát về bộ phận Thanh tra tổng hợp. Qua biểu rà soát

các phòng của Sở (KHTH, GDTrH, GDDH&GDTX) hiện còn 13 văn bản còn hiệu
lực thi hành.

                            (Nội dung cụ thể trong 05 biểu mẫu kèm theo)

3. Đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản
thuộc trách nhiệm kiểm tra, rà soát.

Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ban hành trong lĩnh vực Giáo

dục và Đào tạo đúng theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá về thể chế rà soát, hệ thống hóa văn bản; tổ chức, biên chế,
kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

- Có đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn cho công tác rà soát, hệ thống
hóa văn bản.

- Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện bởi cán bộ kiêm nhiệm.



5. Hoạt động phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản; tập huấn,
hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản và các

điều kiện bảo đảm khác

- Các phòng của Sở phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản
QPPL. Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản gửi Sở

Tư pháp theo quy định.

- Cán bộ phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tự nghiên cứu văn
bản, tài liệu, tự bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ công tác này.

6. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

- Công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL đã được  tổ chức nhưng chất
lượng, hiệu quả thấp;  Lãnh đạo, chuyên viên được giao nhiệm vụ này được lấy từ các

phòng chuyên môn chủ trì việc tham mưu văn bản QPPL nên chưa có trình độ chuyên

môn nghiệp vụ chuyên sâu về Luật và kinh nghiệm thực tiễn. Chính vì vậy việc kiểm
tra, rà soát văn bản QPPL ít phát hiện được nội dung chưa phù hợp hay văn bản trái

luật.

- Đề nghị Sở Tư pháp tập huấn kỹ quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn
bản QPPL theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính

phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị

định số 34. 

7. Những vấn đề khác có liên quan: Không

Trên đây là báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả công tác kiểm tra,
rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lào Cai năm 2022./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp Lào Cai;

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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