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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:            /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

 văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 
 

   

 

Kính gửi: Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 4907/STP-XD&KTVBQPPL ngày 17/12/2021 của Sở 

Tư pháp đôn đốc báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 

thống hoá văn bản, kinh phí, tổ chức biên chế  

 Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế 

hoạch số 14/KH-SNN ngày 19/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực 

hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, 

chỉ đạo tất cả phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

triển khai, thực  hiện  công  tác  kiểm  tra,  rà  soát,  hệ thống  hóa văn bản  quy  

phạm pháp luật năm 2021. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 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 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định  số 154/2020/NĐ-CP  

ngày  31/12/2020  sửa đổi,  bổ sung  một  số điều  của 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  Luật  Ban  hành  VBQPPL; Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 

20/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  và một số 

văn bản  của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tham 

mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, kiểm tra đối với 

các VBQPPL do Bộ Nông nghiệp và PTNT, HĐND, UBND tỉnh ban hành; tham 

gia góp ý kiến đối với các văn bản VBQPPL do các Sở, ngành chủ trì soạn thảo, 

văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến, phát hiện và kiến nghị, 

sửa đổi, bổ sung, xử lý kịp thời các văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ, một phần hoặc 

có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp; theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm 

tra, xử lý văn bản trái pháp luật đã kiến nghị.  
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Cử công chức tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định  số 154/2020/NĐ-CP  

ngày  31/12/2020  sửa đổi,  bổ sung  một  số điều  của 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  Luật  Ban  hành  VBQPPL do Sở Tư pháp tổ chức. 

Trong năm 2021, Sở không có kinh phí riêng cho công tác kiểm tra, rà soát 

văn bản QPPL. 

Công chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

chủ yếu là kiêm nhiệm, không có công chức chuyên trách. 

2. Việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục đối với các văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành từ ngày 

10/10/2020 đến ngày 10/10/2021 đang còn hiệu lực pháp luật có quy định liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

Kết quả có 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành1. Nội dung văn bản phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên.  

Không phát hiện văn bản QPPL trái pháp luật. 

3. Tiến độ xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Báo cáo số 359/BC-STP ngày 

19/11/2020 của Sở Tư pháp) 

Sở Nông nghiệp đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018, kết quả: 

- 01 Văn bản 2  đã được bãi bỏ tại Quyết định 06/2021/QĐ-UBND ngày 

09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về bãi bỏ các Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- 01 văn bản3 đề nghị bãi bỏ do hiện nay đã không còn quy định thu phí lệ phí 

cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

- 03 văn bản4 về quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật 

Thủy lợi năm 2017. Tuy  nhiên,  qua  xem  xét các phương án phân cấp đều có ưu 

điểm, hạn chế, vướng mắc liên quan đến vốn điều lệ của công ty TNHH MTV khai 

thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn. Trong năm 2022 Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, 

                                           
1 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy  định  nội  dung  chi,  mức  hỗ trợ cho  các  hoạt động  khuyến  

nông  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 Sửa  đổi,  bổ sung  một  số điều  của 

Nghịquyết   số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của  Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù  khuyến  

khích  đầutư,  phát  triển hợp  tác,  liên  kết  sản  xuất  và  tiêu  thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2020 –2025. 
2 Quyết  định số 04/2008/QĐ-UBND   ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đề án xây dựng mạng lưới 

thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  
3 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
4 Quyêt đính số 26/2000/QĐ-UBND ngày 27/4/2000 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và 

cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương; Quyết định số 73/2001/QĐ-UBngày 28/12/2001 Về việc giao các 

công trình thủy lợi cho UBND các huyện, thị xã và các xí nghiệp thủy nông quản lý, khai thác và bảo vệ; Quyết định số 

52/2002/QĐ-UBngày 13/11/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bản quy định về phân cấp quản lý công trình thủy 

lợi và cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kên mương (ban hành theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UBND ngày 27/4/2000 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). 
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tham mưu cho  UBND tỉnh ban hành quyết định phân cấp và giao quản lý, khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu công tác 

quản lý và bảo đảm các chủ thể được giao quản lý có đủ điều kiện để quản lý, khai 

thác có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

4.  Đánh giá và kiến nghị: 

 *Đánh giá: 

 Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL luôn được quan tâm, chú trọng và triển 

khai thường xuyên liên tục tới các phòng, ban, đơn vị. Công chức, viên chức luôn 

nêu cao tình thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL; Việc 

thường xuyên kiểm tra rà soát VBQPPL đã kịp thời phát hiện những văn bản 

không còn phù hợp từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, từng 

bước nâng cao chất lượng  văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực của ngành và 

địa phương. 

 Tuy nhiên công tác rà soát, kiểm tra vẫn còn nhiều khó khăn do công chức 

làm công tác pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công 

tác nên việc theo dõi, nắm bắt chưa được chặt chẽ, cán bộ mới còn thiếu kinh 

nghiệm trong triển khai thực hiện. Chưa bố trí được kinh phí cho công  tác kiểm 

tra, rà soát văn bản. 

*Đề nghị:  

Tiếp  tục  quán  triệt  việc  kiểm  tra,  xử  lý  và  rà  soát,  hệ  thống  hóa 

VBQPPL nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc 

kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.  

Thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các 

cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 
  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Phúc Đạt 
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