
 

 

 
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-STC Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 202  
 

 

BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra, xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

 

Theo Công văn số 1022/STP-XDKTVBQPPL ngày 21/12/2021 của Sở 

Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật và cung cấp số liệu người làm công tác pháp chế năm 2021. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 567/KH-

STC ngày 23/02/2021 kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

2. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

2.1. Số liệu văn bản tự kiểm tra; số văn bản phát hiện trái pháp luật, 

văn bản có sai sót và tình hình xử lý 

Sau khi rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 01 văn bản quy 

phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được bãi bỏ. Sở Tài chính có 

Công văn số 4400/STC-GCSDN ngày 08/10/2021 gửi Sở Y tế đề nghị tham mưu 

bãi bỏ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

Hiện nay các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù 

trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế tại 

cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng vẫn còn hiệu lực nhưng quy định mức hỗ trợ tiền ăn không còn phù 

hợp với quy định hiện hành, gây mâu thuẫn, chồng chéo. 

(Kèm Công văn số 4400/STC-GCSDN ngày 08/10/2021 của Sở Tài chính) 
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2.2. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản 

năm 2021 

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện nội dung trái pháp 

luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với văn bản cấp 

trên hoặc văn bản hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống pháp luật. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức trong tham mưu thực hiện các 

quy định của pháp luật về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về công tác rà soát văn bản QPPL 

3.1. Số liệu về văn bản phải rá soát, số văn bản đã được rà soát, kết quả 

rà soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát 

3.2. Kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực 

Qua rà soát xác định được 19 văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ là 01 văn bản (01 quyết định); văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực một phần là 03 văn bản (02 nghị quyết, 01 quyết định); văn bản quy 

phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành là 20 văn bản (12 nghị quyết, 08 quyết 

định); văn bản quy phạm pháp luật cần thay thế, bãi bỏ là 05 văn bản (03 nghị 

quyết, 02 quyết định). 

(Kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2) 

3.3. Đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản 

thuộc trách nhiệm rà soát 

Việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tính 

thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi của văn bản; văn bản quy 

định chi tiết chủ yếu cụ thể hóa một số chính sách trên cơ sở văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương đã quy định. Trình tự, thủ tục và 

thể thức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, do đó đã hạn 

chế sai sót về nội dung, hình thức của văn bản. 

3.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL, 

hoạt động  phối hợp trong công tác này trong năm 2021 

Hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện việc rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL đã tương đối đầy đủ. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

Việc kiện toàn tổ chức, bố trí biên chế chuyên trách và các điều kiện bảo 

đảm cho hoạt động kiểm tra văn bản còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Hiện 
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nay, biên chế phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản của Sở Tài chính vẫn chưa 

đáp ứng được so với yêu cầu công việc, chuyên viên chưa có kinh nghiệm, thực 

hiện công tác kiểm tra phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên ảnh 

hưởng đến công tác kiểm tra văn bản. 

2. Kiến nghị 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, rà soát văn 

bản, hướng dẫn chuyên sâu, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ, tình huống cụ thể.  

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

pháp luật năm 2021./. 
 

Nơi nhận:    
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP, GCSDN (2).  
                                                  Nguyệt                    

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-27T14:12:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Quân<nmquan@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-27T16:59:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Dương Thị Kim Thúy<dtkthuy@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-12-28T08:20:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-12-28T08:20:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-12-28T08:20:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-12-28T08:20:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-12-28T08:20:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




