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BÁO CÁO 

Tình hình rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 09/03/2022 của UBND xã về 

thực hiện công tác tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

18/03/2022 của UBND xã về Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn 

bản QPPL năm 2022. UBND xã báo cáo tình hình rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật như sau: 

1. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

Trong năm, thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL đã thu được nhiều kết quả quan trọng, công tác ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND xã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà 

soát và hệ thống hóa văn bản QPPL được tiến hành thực hiện nghiêm túc, mang 

lại hiệu quả thiết thực. 

Để phục vụ tốt cho công tác rà soát hàng năm, UBND xã đã c  cán b , 

công ch c tham gia đ y đủ các h i ngh  quán triệt n i dung Ngh  đ nh số 

16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của  hính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật; Luật Ban hành Văn bản QPPL năm 2015; Ngh  đ nh 

34/2016/NĐ- P ngày 14/5/2016 của  hính phủ về Quy đ nh chi tiết m t số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; quán triệt các kế 

hoạch rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh và thành phố. 

2. Kết quả công tác tự rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND xã 

ban hành: 

Xác đ nh đây là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã tập trung chỉ đạo thường 

xuyên đổi mới công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và đồng b  các văn bản pháp luật 

của cấp trên tại đ a phương. 

Sau khi triển khai rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND xã ban hành 

năm 2022 báo cáo kết quả như sau: 

- Đảm bảo 100% văn bản của đ a phương ban hành trong năm 2022 được 

tiến hành tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa. 

- Tổ ch c rà soát văn bản của HĐND, UBND đã ban hành trong năm 

2022. 



Trong năm 2022 HĐND, UBND xã không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. HĐND xã ban hành 14 Ngh  quyết, 05 Quyết đ nh. UBND xã ban 

hành 102 Quyết đ nh 

- Đối chiếu, so sánh các quy đ nh trong các văn bản đã được tập hợp với 

các quy đ nh hiện hành có hiệu lực pháp lý cao hơn; đánh giá sự phù hợp của 

các văn bản với điều kiện kinh tế - xã h i.   

- Trên cơ sở kết quả rà soát UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể liên quan x  lý hoặc kiến ngh  với cơ quan có thẩm quyền x  lý văn bản c n 

s a đổi, bổ sung hoặc thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

Trên đây là kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và 

UBND xã ban hành năm 2022, UBND xã báo cáo Phòng Tư pháp theo dõi, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- PhòngTư pháp; 

- Thường trực HĐND xã;   

- Chủ t ch, PCT UBND xã; 

-  ác Ban, ngành UBND xã; 

- Lưu: VP; 
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