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Thời gian qua, công tác cải cách thể chế và thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương chưa có sự chủ động trong việc thực hiện các nội dung về cải cách thể 

chế theo quy định tại Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh và chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND). Để các 

công tác này được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và chất lượng, Sở Tư pháp đề 

nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Về công tác cải cách thể chế 

a) Vấn đề lập danh mục văn bản quy định chi tiết 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp trong công tác xây 

dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh thì 

hàng tháng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các nội dung giao 

HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết thuộc lĩnh vực quản lý tại luật, nghị quyết 

của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, 

quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trên cơ 

sở đó, lập danh mục (nếu có) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25 hàng tháng, để 

tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trình Thường trực HĐND quyết 

định danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh danh 

mục quyết định của UBND tỉnh. 

b) Công tác rà soát văn bản QPPL 

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 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 
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Luật Ban hành văn bản QPPL và Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thực hiện rà soát văn bản 

của UBND, HĐND cùng cấp có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của cơ quan mình ngay sau các văn bản pháp luật của Trung ương ban hành. 

Nội dung, trình tự rà soát và xử lý kết quả sau rà soát được thực hiện theo 

Điều 145 đến Điều 153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP). Báo cáo rà soát đề nghị gửi 

về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp vào Báo cáo tình hình chung về công tác 

rà soát văn bản quy phạm trên địa bàn tỉnh hàng năm. 

c) Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL 

Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

154/2020/NĐ-CP) và khoản 1 Điều 13 Quy chế phối hợp trong công tác xây 

dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử tỉnh  ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh.  

2. Chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính hàng tháng 

Chế độ báo cáo thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quy 

chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND) và Điều 6, Điều 7 Quy định chế độ 

báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh. Theo đó, thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng trước đến hết 

ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 

20 hàng tháng. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện các nội 

dung trên. Trường hợp khó khăn, vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 

02393.881.676 (Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư 

pháp) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL (3). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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