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BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

 

Thực hiện Công văn số 11853/BTC-PC ngày 18/10/2021 của Bộ Tài 

chính về việc tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Theo Công văn số 5809/VP-TH ngày 03/11/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính báo cáo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang 

còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban 

hành từ ngày 01/11/2020 đến 01/11/2021 có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính, như sau: 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản. Trong đó, 01 văn bản là 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 06 văn bản là Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

(Đính kèm Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực) 

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 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; 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 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. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang 

còn hiệu lực có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính./. 
 

Nơi nhận:    
- Bộ Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lưu: VP, GCSDN (2).  
                   Nguyệt 

GIÁM ĐỐC 
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