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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và 

UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp lu  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-HĐND-PC ngày 21/9/2018 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh Lạng Sơn về giám sát công tác xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

1.1. Công tác chỉ đạo, tuyên t hức triển khai thực hiện 

VBQPPL 

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã 

được các cấp chính quyền từ huyện đến xã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. Đồng thời, xác định đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng 

trong chương trình công tác của các cơ quan, từ đó tập trung chỉ đạo và bố trí các 

nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL tại địa phương. 

Trong những năm qua, HĐND, UBND huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo 

công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và 

UBND cấp huyện, cấp xã. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết 

quả tích cực, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn đề ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL cấp huyện, cấp xã. Chất lượng và hiệu quả 

các VBQPPL do địa phương ban hành ngày càng được nâng cao. 

 - UBND huyện Đình Lập đã ban hành -

. Đồng thời UBND 

huyện đã cử công chức các Phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ và Văn 

phòng HĐND và UBND huyện tham gia tập huấn công tác ban hành, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa VBQPPL. UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn 

chuyên sâu công tác văn bản pháp quy cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND huyện về các nội dung cơ bản của 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. 

- Hàng năm, trên cơ sở k ,

xây dựng, kiểm tra, xử lý, 
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rà soát, hệ thống  k , xử lý, rà soát, 

hệ thống hóa VBQPPL.  

1.2. Về tổ chức bộ máy, biên chế; kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

 -

. 

 - Các Ban HĐND huyện được bố trí 01 đ/c Trưởng Ban kiêm nhiệm và 01 

đ/c Phó Ban chuyên trách. Đây là bộ phận quan trọng trong thực hiện các quy 

trình, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL của HĐND huyện, trực tiếp xây dựng 

các báo cáo thẩm tra VBQPPL do HĐND ban hành. 

- , kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL tại cấp huyện chủ yếu do Phòng Tư pháp trực tiếp thực hiện. 

Tuy nhiên, do biên chế Phòng Tư pháp được giao 05 biên chế hiện tại có 04 đồng 

chí nên chưa bố trí được công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này. 

- Tại cấp xã, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã 

được giao cho công chức Tư pháp xã thực hiện. Hiện nay số lượng biên chế công 

chức Tư pháp xã trên địa bàn đã đủ. 

- Việc xây dựng đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL đã được UBND huyện tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, công tác kiện 

toàn đội ngũ Cộng tác viên chưa được thường xuyên và kịp thời. Bên cạnh đó, đội 

ngũ Cộng tác viên hoạt động còn hạn chế do một số thành viên bận nhiều công 

việc chuyên môn, đồng thời chưa nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, rà soát 

nên việc tham gia hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL chưa được tích cực, 

thường xuyên. 

- Việc bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL đã được giao cho Phòng Tư pháp (năm 2016 là 2.800.000đ; 

năm 2017: 5.700.000đ; năm 2018: 5.000.000đ), cơ bản đáp ứng được việc thực 

hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. 

Tại cấp xã, do điều kiện ngân sách huyện còn hạn hẹp, nên hầu như chưa 

bố trí kinh phí riêng chi cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác này mà chủ yếu sử 

dụng từ kinh phí chi thường xuyên của xã. 

- , kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa VBQPPL chủ yếu tra cứu văn bản thông qua hệ thống eOffice của 

huyện, trang thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, qua hệ thống tìm kiếm 

trên Internet và qua Công báo của tỉnh.  

- , rà soát, kiểm tra VBQPPL đã được 

Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định. 

2. Việc thực hiện quy trình, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL của 

HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã 
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 , UBND cấp huyện, cấp xã ban hành từ 

ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2018 (có danh mục kèm theo) 

 - Tổng số văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành: 07 VBQPPL, gồm: 

07 Nghị quyết của HĐND. Trong đó có 03 văn bản đã hết hiệu lực, còn 04 văn 

bản đang còn hiệu lực thi hành. 

- Tổng số văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành: 37 VBQPPL, gồm: 

37 Nghị quyết của HĐND. 

 Phần lớn trong số này thuộc dạng văn bản thường niên, ban hành định kỳ, 

có nội dung chủ yếu quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh - quốc phòng. Đến nay  đa số các văn bản đã hết hiệu lực thi hành. 

 2.2. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành các VBQPPL của HĐND, UBND 

 - Về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành các VBQPPL của HĐND, UBND 

huyện, xã đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

20/7/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 2404/STP-XD&KTVBQPPL ngày 

09/8/2016 về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL của 

HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. 

 Hàng năm, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND phân công cho các cơ 

quan, bộ phận chuyên môn xây dựng dự thảo các văn bản VBQPPL ban hành 

trong năm; tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp của văn bản trong trường hợp cần thiết; chuyển dự thảo Nghị 

quyết đến các đại biểu HĐND trước kỳ họp để nghiên cứu; chuyển hồ sơ dự thảo 

Quyết định đến các thành viên UBND trước ngày UBND họp; phân công các Ban 

của HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND cùng cấp; giao Phòng Tư 

pháp thẩm định các dự thảo VBQPPL do UBND huyện dự kiến ban hành hoặc 

trình HĐND huyện ban hành; tổ chức họp UBND để xem xét, thảo luận và biểu 

quyết thông qua dự thảo Quyết định QPPL của UBND, thông qua các dự thảo 

Nghị quyết QPPL sẽ trình kỳ họp HĐND; tiến hành các trình tự, thủ tục xem xét, 

thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND theo quy định. 

- Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ 

đạo, đôn đốc, phân công các cơ quan chuyên môn trong việc giao soạn thảo 

VBQPPL theo từng lĩnh vực; giao trách nhiệm cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ 

quan phối hợp; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong trường hợp cần 

thiết; giao cơ quan tư pháp thẩm định; giao các Ban HĐND tiến hành thẩm tra dự 

thảo theo quy định; quy định tiến độ thời gian hoàn thành dự thảo trước khi trình 

HĐND, UBND xem xét. 

 - Nhìn chung, quy trình xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, thông qua, 

ban hành VBQPPL… được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên trong quá trình thực hiện soạn thảo, ban hành một số VBQPPL đôi khi cũng 

vẫn còn tình trạng: Xây dựng dự thảo chậm tiến độ; chất lượng dự thảo văn bản 

chưa bảo đảm; lúng túng trong việc xác định văn bản có phải là VBQPPL; việc 

lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản chưa được thường xuyên; công tác thẩm định đôi lúc còn chậm tiến độ. 
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 - Việc gửi dự thảo VBQPPL đến Phòng Tư pháp để thẩm định theo quy 

định tại Điều 134, 139 Luật Ban hành VBQPPL đã được UBND huyện chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Các VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban 

hành trong thời gian qua đều đã được giao Phòng Tư pháp thẩm định về sự cần 

thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh; tính hợp hiến, hợp pháp và tính 

thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo; 

ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. Báo cáo thẩm định đảm bảo chất lượng, 

được các cơ quan soạn thảo và UBND huyện nhất trí và đồng ý tiếp thu. 

Về hồ sơ, thời hạn gửi thẩm định đã được thực hiện theo quy định. Tuy 

nhiên việc cung cấp thành phần hồ sơ là các văn bản pháp luật và các tài liệu liên 

quan làm căn cứ ban hành văn bản thì chưa được thực hiện đầy đủ. 

- Các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện đều đã được các Ban của 

HĐND cùng cấp thẩm tra trước khi trình kỳ họp. Báo cáo thẩm tra được thực hiện 

theo đúng quy định, bảo đảm thẩm tra đầy đủ về: Nội dung dự thảo; sự phù hợp 

của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp 

hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp 

luật… Đây là căn cứ quan trọng để các đại biểu HĐND xem xét, thảo luận vào 

biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. 

- Quy trình xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định 

của UBND huyện được thực hiện theo đúng quy định tại các Điều 137, 141 Luật 

Ban hành VBQPPL. Các dự thảo trước khi được thông qua đều được các thành 

viên UBND, đại biểu HĐND xem xét, thảo luận dân chủ, công khai và biểu quyết 

thông qua đảm bảo đúng tỷ lệ quy định. 

- Đối với cấp xã: Các VBQPPL do cấp xã xây dựng, ban hành cơ bản đã 

bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành VBQPPL và Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP. Một số xã đã chủ động lấy ý kiến góp ý của công chức 

Tư pháp đối với dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND cùng cấp. Tuy nhiên tại 

cấp xã, việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, của 

Nhân dân tại các thôn, bản, khu phố chưa thường xuyên được quan tâm thực hiện; 

chất lượng nhiều văn bản chưa bảo đảm đúng quy định; chất lượng các góp ý, 

đánh giá để hoàn chỉnh dự thảo tại kỳ họp chưa cao; hình thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản còn nhiều sai sót, dẫn đến việc còn có nhiều văn bản chưa phù hợp với 

quy định của pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền. 

- Việc niêm yết VBQPPL sau khi ban hành đã được các cơ quan tổ chức 

thực hiện theo quy định. Văn bản chủ yếu được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, 

xã hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện. Tại một số xã đã 

tiến hành niêm yết văn bản tại các nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, việc niêm yết này 

cũng chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên và kịp thời. Mặt khác, do các 

VBQPPL cấp huyện, xã ban hành chủ yếu có nội dung quy định chung về nhiệm 

vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nên chưa thu hút được sự quan 

tâm, tìm hiểu của người dân sau khi niêm yết. 
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- Việc gửi VBQPPL sau ban hành đã được thực hiện theo đúng quy định. 

VBQPPL của HĐND, UBND các cấp sau khi ký ban hành được gửi đến các cơ 

quan nhà nước cấp trên trực tiếp, các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra và 

các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương. Tuy nhiên, về thời gian gửi văn bản 

nhìn chung là chưa kịp thời theo quy định (03 ngày), nhất là VBQPPL do cấp xã 

ban hành. 

- Việc lưu trữ VBQPPL của HĐND, UBND huyện, xã đã được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ, do bộ phận Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, xã thực hiện. 

3. Công tác tự kiểm tra và xử lý VBQPPL  

3.1. Công tác tự kiểm tra và xử lý VBQPPL 

- Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện tiến hành công tác tự 

kiểm tra các VBQPPL do UBND huyện ban hành.  

 - Công tác tự kiểm tra của Ban Pháp chế đối với các Nghị quyết QPPL do 

HĐND huyện ban hành theo Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được 

thực hiện thường xuyên. 

- Công tác tự kiểm tra và xử lý các VBQPPL của HĐND, UBND cấp xã 

đã được công chức Tư pháp xã là đầu mối giúp HĐND, UBND cùng cấp thực 

hiện. Tuy nhiên, việc tự kiểm tra cũng chưa được thường xuyên, mà chủ yếu 

thực hiện sau khi có thông báo của Phòng Tư pháp về kết quả kiểm tra VBQPPL 

theo thẩm quyền. 

3.2. Công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền 

- Việc kiểm tra theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đối với các 

VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành đã được Phòng Tư pháp thường 

xuyên tham mưu thực hiện theo quy định. Các văn bản có sai sót chủ yếu có nội 

dung quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân 

sách nhà nước; quy chế làm việc của UBND. 

 Nội dung không phù hợp liên quan đến các vấn đề: Thẩm quyền của cơ 

quan ban hành; căn cứ pháp lý thiếu hoặc không phù hợp; không quy định thời gian 

có hiệu lực của văn bản; bố cục, kỹ thuật trình bày văn bản không chuẩn mực; nội 

dung văn bản có quy định không phù hợp; không cần thiết ban hành dạng 

VBQPPL. Đa số nội dung không phù hợp là các sai sót nhỏ và đã được Phòng Tư 

pháp thông báo, nhắc nhở để từ đó các cơ quan ban hành rút kinh nghiệm. 

- Về kết quả xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù 

hợp của cấp xã: Nhìn chung, phần lớn các xã đã quan tâm thực hiện việc tự kiểm 

tra, rút kinh nghiệm và xử lý VBQPPL sau khi có thông báo từ Phòng Tư pháp. 

3.3. Công tác kiểm tra theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

 Công tác kiểm tra chuyên đề về nội dung kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL chưa được tổ chức thực hiện được, mà chủ yếu kiểm tra thông qua lồng 

ghép, phối hợp với các hoạt động kiểm tra, giám sát chung của HĐND, UBND huyện. 

Trong năm 2016, 2017, 2018 đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp xã (17 cuộc). 
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4.  Về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

4.1. Kết quả công tác rà soát VBQPPL: 

- Hàng năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát 

VBQPPL, từ đó chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện. UBND huyện cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác rà soát 

VBQPPL, lập danh mục văn bản và phân công các đơn vị thực hiện rà soát văn 

bản QPPL do UBND, HĐND ban hành. Từ năm 2016- 2018 đã ban hành quyết 

định công bố 03 văn bản hết hiệu lực toàn bộ. 

- Công tác rà soát VBQPPL của HĐND, UBND cấp xã đã được phân công 

cho công chức Tư pháp xã làm đầu mối giúp HĐND, UBND cùng cấp thực hiện. 

Các xã đã tiến hành rà soát đối với văn bản văn bản quy phạm pháp luật, kết quả 

xử lý VBQPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo là 37 văn bản  trong đó có 34 hết hiệu 

lực (có biểu kèm theo).  

4.2. Kết quả hệ thống hóa văn bản 

 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh, 

UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 19/3/2018 về triển 

khai thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa 

bàn huyện Đình Lập; đồng thời sao gửi các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện 

nhiệm vụ hệ thống hoá VBQPPL giai đoạn 5 năm (2014-2018); các tài liệu nghiệp 

vụ rà soát tới các cơ quan, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai thực hiện 

công tác hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn. Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang 

tiến hành rà soát, hệ thống hóa theo quy định. Dự kiến hoàn thành tiến độ theo kế 

hoạch đề ra. 

 5. Đánh giá chung  

5.1. Kết quả đạt được:  

- UBND huyện đã ban hành Quy chế về công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL 

trên địa bàn huyện.  

- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 trên địa bàn huyện thực hiện tương đối đầy 

đủ, nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Thông qua công tác 

này đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản và tính chuẩn mực, hợp 

pháp của VBQPPL địa phương, quy định và điều chỉnh kịp thời các quan hệ kinh 

tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; hạn chế các sai sót, các điểm không 

phù hợp trong văn bản qua các lần ban hành; khắc phục được những tồn tại trong 

công tác này trong giai đoạn trước. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn huyện cũng đã được lãnh đạo 

HĐND, UBND huyện quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng, 

ban hành VBQPPL ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm quy trình và được thực 

hiện thường xuyên; nhận thức của các cơ quan, đơn vị đối với công tác này đã 

từng bước được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt 

công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL trên địa bàn huyện. 
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5.2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã được các cấp, các ngành quan 

tâm chỉ đạo và thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng văn bản ban hành còn bộc lộ 

những hạn chế, sai sót như văn bản thiếu căn cứ pháp lý, bố cục, số trang văn bản 

chưa đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, thiếu nơi nhận, thể thức ký...Do 

văn bản quy phạm pháp luật phát sinh ít, công tác tập huấn chưa thường xuyên, 

công tác chỉ đạo thực hiện cần được quan tâm. 

- Một số phòng chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã chưa thực sự quan 

tâm, chủ động thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; việc rà soát, hệ 

thống hóa ở cấp huyện chủ yếu vẫn do Phòng Tư pháp thực hiện. 

- Công tác tự kiểm tra VBQPPL chưa được thực hiện thường xuyên, 

thường chỉ tự kiểm tra khi có thông báo văn bản có nội dung chưa phù hợp với 

quy định pháp luật. Việc tự kiểm tra, xử lý văn bản tại UBND một số xã còn 

mang tính hình thức, chưa thực chất, hiệu quả chưa cao. Một số xã vẫn chưa 

nghiêm túc trong việc xử lý văn bản theo thông báo của cơ quan kiểm tra dù đã 

được đôn đốc, nhắc nhở. Nhiều sai sót trong việc xây dựng VBQPPL vẫn bị lặp 

lại qua các lần ban hành. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền còn chậm so với yêu 

cầu nhiệm vụ. 

6. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

- Việc xác định văn bản nào là VBQPPL để định hướng xây dựng, ban 

hành tại cấp huyện, cấp xã còn lúng túng sau khi Luật mới có hiệu lực.  

-

văn bản. 

 - Công tác tập huấn về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL chưa 

nhiều, mặt khác do công chức phụ trách công tác VBQPPL các cấp còn kiêm 

nhiệm nhiều việc khác nhau nên ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo, ban hành, 

rà soát, kiểm tra, xử lý nói chung. 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm công tác tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ thực hiện công tác này đối với UBND cấp huyện, cấp xã. 

 Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về công tác xây dựng và 

ban hành VBQPPL của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 trên địa bàn ./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 
- Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- VP HĐND & UBND huyện;      
- Lưu.           

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2016 ĐẾN 31/8/2018 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày    /10/2018 của HĐND huyện Đình Lập) 

 

STT 

Tên gọi của 

văn bản 

 

Số ký hiệu ngày 

tháng ban hành văn 

bản 

Tên gọi văn bản/ trích yếu nội dung 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 Nghị quyết 
-

08/8/2016 

Về thông qua Kế hoạch  phát triển kinh tế-xã 

hội  giai đoạn 2016-2020 

10/8/2016  

2 Nghị quyết -

08/8/2016 

ếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng cuối năm 2016 

10/8/2016 Hết hiêu lực 

3 Nghị quyết 
-

08/8/2016 

a kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 
10/8/2016  

4 Nghị quyết 
-

21/12/2016 

ục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 
23/12/2016 Hết hiêu lực 

5 Nghị quyết 
01/2017/NQ-HĐND 

ngày 04/7/2017 

ều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đén 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2016 của UBND huyện Đình Lập 

06/72017  

6 Nghị quyết 
02/2017/NQ-HĐND 

ngày 04/7/2017 

ếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng cuối năm 2017 

06/7/2017 Hết hiêu lực 

7 Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 

Về việc thông qua Điều chỉnh một số chỉ 

tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 

Huyện Đình Lập giai đoạn 2016 - 2020 

07/7/2018 

 

 

                            Danh mục ấn định 07 văn bản. 
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DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2016 ĐẾN 31/8/2018 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày    /10/2018 của HĐND huyện Đình Lập) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu  

nội dung của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

01 Nghị quyết 
NQ số 15/2016/NQ-

HĐND ngày 26/12/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

22/8/2016 Xã Bính Xá 

02 Nghị quyết 
NQ số 09/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

13/8/2016 
TT. Nông Trường 

Thái Bình 

03 Nghị quyết 
NQ số 12/2016/NQ-

HĐND ngày 15/8/2016 

Về phê chuẩn quyết toán tho NSNN trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 
22/8/2016 Xã  Châu Sơn 

04 Nghị quyết 
NQ số 10/2016/NQ-

HĐND ngày 15/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

22/8/2016 TT. Đình Lập 

05 Nghị quyết 
NQ số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

23/8/2016 Xã Kiên Mộc 

06 Nghị quyết 
NQ số 01/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

23/8/2016 Xã Đình Lập 

07 Nghị quyết 
NQ số 01/2016/NQ-

HĐND ngày 15/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

22/8/2016 Xã Đồng Thắng 

08 Nghị quyết 
NQ số 11/2016/NQ-

HĐND ngày 15/8/2016 

Về phê chuẩn quyết toán tho NSNN trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 
22/8/2016 Xã Đồng Thắng 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu  

nội dung của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

09 Nghị quyết 
NQ số 01/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

23/8/2016 Xã Lâm Ca 

10 Nghị quyết 
NQ số 01/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

23/8/2016 Xã Cường Lợi 

11 Nghị quyết 
NQ số 02/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn 

mới xã Cường Lợi giai đoạn 2011-2020 
23/8/2016 Xã Cường Lợi 

12 Nghị quyết 
NQ số 09/2016/NQ-

HĐND ngày 16/8/2016 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2016 

23/8/2016 Xã Bắc Lãng 

13 Nghị quyết 
NQ số 14/2016/NQ-

HĐND ngày 15/8/2016 
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 
22/8/2016 Xã Bắc Xa 

14 Nghị quyết 
NQ số 03/2016/NQ-

HĐND ngày 26/12/2016 

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2017 
03/01/2017 Xã Cường Lợi 

15 Nghị quyết 
NQ số 20/2016/NQ-

HĐND ngày 26/12/2016 
Về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2017 
03/01/2017 Xã Bính Xá 

16 Nghị quyết 
NQ số 02/2016/NQ-

HĐND ngày 28/12/2016 
Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2017 
05/8/2016 Xã Lâm Ca 

17 Nghị quyết 
NQ số 03/2016/NQ-

HĐND ngày 28/12/2016 

Thông qua điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông 

thôn mới xã Lâm Ca giai đoạn 2016 -2020 
05/8/2016 Xã Lâm Ca 

18 Nghị quyết 
NQ số 16/2016/NQ-

HĐND ngày 26/12/2016 
Về thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 
03/01/2017 TT. Đình Lập 

19 Nghị quyết 
NQ số 03/2016/NQ-

HĐND ngày 26/12/2016 

Về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2017 
03/01/2017 Xã Thái Bình 

20 Nghị quyết 
NQ số 04/2016/NQ-

HĐND ngày  26/12/2016 

Thông qua điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông 

thôn mới xã Lâm Ca giai đoạn 2011-2020 
03/01/2017 Xã Thái Bình 

21 Nghị quyết NQ số 13/2016/NQ- Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 04/01/2017 TT. Nông Trường 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu  

nội dung của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

HĐND ngày 27/12/2016 quốc phòng - an ninh  năm 2017 Thái Bình 

22 Nghị quyết 
NQ số 17/2016/NQ-

HĐND ngày  27/12/2016 

Về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh  năm 2017 
04/01/2017 Xã Bắc Xa 

23 Nghị quyết 
NQ số 15/2016/NQ-

HĐND ngày  28/12/2016 

Về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2017 
05/01/2017 Xã Châu Sơn 

24 Nghị quyết 
NQ số 14/2016/NQ-

HĐND ngày 27/12/2016 

Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh năm 2017 
04/01/2017 Xã Bắc Lãng 

25 Nghị quyết 
NQ số 02/2016/NQ-

HĐND ngày 27/12/2016 

Về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2017 
04/01/2017 Xã Đồng Thắng 

26 Nghị quyết 
NQ số 02/2016/NQ-

HĐND ngày 28/12/2016 

Về  mục tiêu nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2017 
05/01/2017 Xã Đình Lập 

27 Nghị quyết 
NQ số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 28/12/2016 

Về   mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2017 
05/01/2017 Xã Kiên Mộc 

28 Nghị quyết 
NQ số 01/2017/NQ-

HĐND ngày 10/7/2017 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

17/7/2017 
TT. Nông Trường 

Thái Bình 

29 Nghị quyết 
NQ số 05/2017/NQ-

HĐND ngày 11/7/2017 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 
18/7/2017 Xã Bính Xá 

30 Nghị quyết 
NQ số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 12/7/2017 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

19/7/2017 Xã Bắc Lãng 

31 Nghị quyết 
NQ số 21/2017/NQ-

HĐND ngày 10/7/2017 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

17/7/2017 Xã Châu Sơn 

32 Nghị quyết 
NQ số 05/2017/NQ-

HĐND ngày 11/7/2017 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

18/7/2017 TT. Đình Lập 

33 Nghị quyết NQ số 01/2017/NQ- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 17/7/2017 Xã Kiên Mộc 
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HĐND ngày 10/7/2017 kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

34 Nghị quyết NQ số 04/2017/NQ-

HĐND ngày 11/7/2017 

 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

 18/7/2017  Xã Thái Bình 

35 Nghị quyết NQ số 01/2017/NQ-

HĐND ngày 12/7/2017 

 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

 19/7/2017  Xã Đồng Thắng 

36 Nghị quyết NQ số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 12/7/2017 

 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

 19/7/2017  Xã Bắc Xa 

37 Nghị quyết NQ số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 

 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2017 

 24/7/2017  Xã Đình Lập 

 

     * Danh mục này ấn định 37 văn bản 
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