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KẾ HOẠCH 

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chinh phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để xử lý, 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của văn bản, góp phần nâng 

cao công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước, quản  lý xã hội bằng pháp luật . 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường 

xuyên, toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.  

II. NỘI DUNG 

1. Tự kiểm tra, xử lý văn bản. 

Chủ động tổ chức tự kiểm tra đối với văn bản quy phạm pháp luật của  

UBND và HĐND tỉnh do Sở tham mưu ban hành quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện những sai sót, cung cấp thông tin và 

tài liệu cần thiết và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật khi có dấu hiệu trái pháp luật. 

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những văn 

bản có nội dung không còn phù hợp. 

2. Kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền 
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Văn phòng Sở chủ trì tham mưu phối hợp với các phòng/ đơn vị có liên 

quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.   

3. Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực. 

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công 

tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cụ thể khi có yêu 

cầu của UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng/ đơn vị triển khai thực 

hiện Kế hoạch của Sở và kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 3913/QĐ-

UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh. 

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các phòng/ đơn vị thực hiện chế độ báo cáo 

công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung tại khoản 3 

Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Thời gian 

báo cáo gửi về Văn phòng Sở trước ngày 05/12/2020. 

3. Trưởng các phòng/ đơn vị chủ động kiểm tra, báo cáo ngay khi phát hiện 

các văn bản không phù hợp gửi về Văn phòng Sở để kịp thời tổng hợp, báo cáo 

Sở Tư pháp. 

Trên đây là Kế hoạch công tác công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường ./. 

 

Nơi nhận:VBĐT          
- Các phòng/ các Chi cục; 

- Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, Trang. 

GIÁM ĐỐC 
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