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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 (chính thức) 

 

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La. 

Thực hiện 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; Công văn số 09/STP-XDKT&TDTHPL ngày 05/01/2022 của 
Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 
văn bản QPPL năm 2021(báo cáo chính thức) 

UBND huyện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 (chính thức), như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; thực hiện 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; Ủy ban nhân 
dân huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/01/2021 

về kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Tổng số văn bản đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 
2021: Không có văn bản nào. 

- Tổng số văn bản tự kiểm tra: 04 văn bản 

+ Văn bản QPPL hết hiệu lực: 0; 

+ Văn bản QPPL còn hiệu lực: 04;  

- Tổng số văn bản phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật: 0 văn bản 

2. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Kết luận 07/KL-KTVB ngày 10/6/2021 của Sở Tư pháp về 

việc kiểm tra văn bản quy phạm do UBND huyện Mộc Châu ban hành. UBND 

huyện đã ban hành Quyết định đính chính đối với nội dung quy định về hiệu lực 

tại 02 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu ban hành theo quy định. 

3. Một số khó khăn, kiến nghị 

3.1.  Khó khăn 
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 Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là công việc 
khá phức tạp, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có chuyên môn sâu; năng lực của đội 

ngũ công chức cấp xã thực hiện công tác tham mưu không đồng đều. 

3.2. Kiến nghị  

Đề nghị Sở Tư pháp: Tổ chức tập huấn chuyên sâu quy trình rà soát văn 
bản QPPL để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công 

tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện và cấp xã. 

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021(chính thức) trên địa bàn huyện./. 

  Nơi nhận:                                                                             
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP (10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Long Trung Tâm 
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