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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản  
quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2022. 

 
   

Kính gửi: Sở Tư pháp. 
 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2018, 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, Kế hoạch 

số 439/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác kiểm 
tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

Kế hoạch số 96/KH-BDT ngày 31/12/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác kiểm 
tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL năm 2022.   

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL 
năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL 

- Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL là nhiệm vụ quan 
trọng, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp 
luật từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu 

của tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ban Dân tộc  tỉnh luôn bám sát 

chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các yêu cầu thực tiễn trong quá 
trình thực thi nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Căn cứ Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành, tổ chức thực 

hiện kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL năm 2022.  

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 30/12/2021 của 

UBND tỉnh Lào Cai về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Kết quả thực hiện  

Ban Dân tộc tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban tiến 
hành tự kiểm tra, rà soát, xử lý các quyết định của UBND tỉnh ban hành từ tháng 

01/2022 đến tháng 12/2021, kết quả tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL năm 2022 cụ thể: 



- Qua quá trình tự kiểm tra, không có văn bản QPPL liên quan đến công tác 
dân tộc mắc lỗi về thẩm quyền, nội dung, kỹ thuật trình bày. 

- Tham gia ý kiến đối với 34 dự thảo văn bản QPPL do các sở, ban ngành 
chủ trì xây dựng. 

- Số văn bản QPPL tham gia vào các nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết 
định của UBND tỉnh: Không có. 

- Quý IV năm 2022: Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 
liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc do UBND tỉnh ban 
hành từ 01/10/2021 đến ngày 01/10/2022. 

3. Vướng mắc, khó khăn: Không. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Không.  

Trên đây là Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL năm 
2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;                                                                                   
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, VP. 
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