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S: O /KH-SVHTTVDL Tuyên Quang, ngày4tháng 01 nám 2020 

KE HOACH 
Công tác xây dirng, kiêm tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phm 

pháp 1ut ciia Sir Van hóa, The thao và Dii 11ch nám 2020 

Thirc hin Quyêt djnh s 4418/QD-BVHTTDL ngày 12/12/2019 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch ban hành kê hoach kiêm tra, rà soát, h thng hóa 
van bàn quy phm pháp 1ut nàm 2020; Quyêt djnh so 498/QD-UBND ngày 
31/12/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye ban hành Kê hoach cong tác xay drng, 
kiêm tra, rà soát, h thông hóa van bàn quy phm pháp 1ut trên cija bàn tinh 
Tuyên Quang näm 2020; S Van hóa, The thao và Du ljch xây dirng kê hoach 
thirc hin, nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
- Tin hành tir kim tra nhm phát hin nhthig van bàn trong lTnh vrc van 

hóa, the thao và du ljch có ni dung chong chéo hoc không con phü hç'p vth tInh 
hInh phát triên kinh tê - xä hi cüa tinh do S Van hóa, The thao và Du ljch tham 
mixu vâi Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành; kiên nghj sira dôi, 
bô sung, thay the, bãi bô, nhàm hoàn thin h thông van bàn quy phm pháp 1u,t 
cüa ngành. 

- Djnh k' 1p danh miic van bàn quy phm pháp 1ut trong linh virc van 
hóa, gia dInh, the dc the thao và du ljch con hiu lirc, hêt hiu 1rc pháp 1ut. 

- Thirc hin kim tra, rà soát, h thong hóa van bàn quy phim pháp luât 
trong linh vrc van hóa, gia dInh, the diic the thao và du ljch theo chuyên dê hoc 
theo yêu câu cüa các co quan có thâm quyên. 

- Vic kim tra, rà soát, h thng hóa dugc thirc hin dung quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

II. NQI DUNG THU'C HIIN 

1. Tiêp tiic hoàn thin th ch ye cong tác kiêm tra, rà soát h thng 
hóa van bàn quy phim pháp 1ut trong linh virc van hóa, gia dlnh, the dijc 
the thao và dii lich 

Tip t11c trin khai các quy djnh có lien quan cüa Lust Ban hành van bàn 
quy phm pháp 1ut näm 2015; Nghj djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 12/5/20 16 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lust Ban hành van bàn quy 
phm pháp 1ut. 

2. Cong tác xây dirng van bàn quy phim pháp hut 
- Lp d nghj xây dirng Nghj quyt quy phm pháp 1ut do Uy ban nhân 

dan tinh (IJBND tinh) trInh Hi dông nhân dan tinh (I-IDND tinh) khóa XVIII 



thông qua ti k' h9p thu 10, thu 11 (nu có): Thirc hin theo quy djnh cüa pháp 
1ut và chi dao  cüa Thu&ng trVc  HDND tinh, UBNID tinh. 

- Lp d nghj xây dirng quy& djnh quy phim pháp 1u.t ci'ia UBND tinh 
theo quy djnh tai  Diêu 28 Lust  Ban hành van bàn quy pham pháp 1ut näm 2015: 
Thirc hin thumg xuyên theo quy dnh. 

- T chüc son thào trmnh UBND tinh dr thào van bàn quy phm pháp 14t 
thuc thâm quyên ban hành cUa HDND, UBND tinh theo dung trInh tçr, thu tiic, 
thôi gian quy djnh: Theo tiên d duçic giao tai  các vAn bàn cüa UBND tinh. 

3. Cong tác kiêm tra vAn bàn quy phtm pháp 1ut 
Tiên hành tir kim tra các van bàn quy pham pháp 1u.t do Sâ tham mini 

trInh Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành theo thâm quyn: Thirc 
hin ngay sau khi vAn bàn dugc ban hành. 

4. Cong tác rA soát vAn bAn quy phtm pháp 1ut 
- Rà soát thithng xuyên, theo chuyên d&, lTnh virc, dja bàn các vAn bàn quy 

phm pháp 1ut do HDND, UBND tinh ban hành: Thtic hin thithng xuyên, ngay 
khi có cAn cir dê rà soát hoc theo chi dao  cüa cci quan nhà nuóc cap trên. 

- Trinh UBNIi tinh cong b hoc UBND tinh trInh Thuing trc HDND tinh 
cong bô Danh m1ic vn bn quy phm pháp 1ut do HDND tinh, UBND tinh ban 
hành quy dnh chi tiêt thi hành hêt hiu hrc toàn b hoc mt phãn theo quy djnh. 

- Lp Danh mçlc van bàn quy phm pháp 14t  do HDND, UBND tinh ban 
hành hêt hiu lirc, ngirng hiu 1irc trong nAm 2020 theo quy djnh. 

5. Ch c1 báo cáo 
- Thirc hin gui vAn bàn quy phm pháp 1ut cua tinh có lien quan dn lTnh 

vuc vAn hóa, gia dInh, the diic the thao và du ljch hoc van bàn do S chü trI son 
tháo, tham mini cap có thâm quyên ban hành ngay sau khi vAn bàn dugc k ban 
hành ye B Van hóa, The thao và Du ljch (qua Vii Pháp chê) dê to chüc kim tra 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Báo cáo k& qua thirc hin cong tác xây drng vAn bàn quy phm pháp 1ut 
cüa HDND, UBND tinh; Báo cáo kêt qua cong tác kiêm tra, rà soát, h thông hóa 
vAn bàn quy phm pháp 1ut nAm 2020: Thçrc hin theo quy djnh và khi có yêu câu. 

III. TO CH1C THT1J'C HIN 

1. Thôi gian thiuc hin: NAm 2020. 

2. Kinh phi thurc hin 

Kinh phi bào dam cho cOng tác xây drng, kim tra, rà soát, h thng hóa 
vAn bàn dugc thrc hin theo quy dijnh cüa pháp lust hin hành và phân cap quàn 
l ngân sách. 

3. Phãn cOng trách nhim 
a) Các phông chuyên mon thuc S&: To chuc tix kim tra, trin khai thuc 

hin vAn bàn quy phm pháp lut do phOng ducic giao chü trI soin thào; rà soát 
các vAn bàn quy phm pháp 1ut, vAn bàn có chüa dçmg ni dung quy phm pháp 
1ut thuc linh virc vAn hóa, gia dInh, the diic the thao và du ljch theo chuc näng, 
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nhiêm vii; kjp thôi d xut sira di, b sung, thay th, bài bó nhftng van bàn có 
nOi dung trái vâi quy djnh cUa pháp lut và không con phñ hçip vi tInh hInh thirc 
té cüa tinh. 

b) Phông T chi'rc - Pháp ch& 
- Là du mM thirc hin tir kim tra, rà soát, h thng hóa van ban quy phm 

pháp lust cüa S& Van boa, The thao và Du ljch tham muu trinh Hi dông nhãn dan 
tinh, Uy ban nhân dan tinh ban hành theo quy djnh cüa pháp 1ut; don dc các 
phOng chuyên mOn thuc Si tir kiêm tra các van bàn quy phm pháp lust do các 
phOng chü tn soan thão. 

- Xây dirng k hoach, phM hçp vói các phOng chuyên mon t chirc kim 
tra vic xây dimg, ban hành van bàn quy pham pháp 1ut thuc linh virc van hóa, 
gia dInh, the thao và du ljch. 

- Don dc, hu&ng dn các phOng chuyên mon tip tçic rà soát, h thng 
hóa, hoàn thin các van bàn quy phtm pháp lut do Si Van hóa, The thao và Du 
ljch tham mini trInh Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành theo 
thâm quyên. 

- Tng hqp, báo cáo k& qua kim tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy 
phm pháp lust  thuc lTnh virc van hóa, gia dInh, the thao và du ljch gcri B Van 
hóa, The thao và Du ljch (qua Vi Pháp chê); thirc hin chê d báo cáo djnh k' 
hoc dt xuât theo yêu câu và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Trên day là Ké hoach cOng tác xây drng, kiêm tra, rà soát, h thông hóa 
van bàn quy phm pháp lut cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch näm 2020, 
phOng T chirc - Pháp chê, các phOng chuyên mOn nghip vii thuc Sâ can cü 
chüc nang, thim v11 triên khai thtxc hin.j 

No.i nhIn:7f 
- Bt Van hóa, The thao và Du ljch; 
- UBND tinh; 
-S&Tuphap; 
-LanhdaoSa; 
- Các phông chuyên mon thuOc S0 (t/h); 
- Liru: VT; TCPC. 

GIAMBOC 

 

 

 

Au Thi Mai 
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