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BÁO CÁO
Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2021

Thực hiện 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 (QPPL); Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, triển khai công tác cụ thể: 
- Kế hoạch số 129/KH-UBND 14 tháng 01 năm 2021 thực hiện Đề án 

nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai 
đoạn 2018 - 2021.

- Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 thực hiện công 
tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương năm 2021.

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 về Chương 
trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

- Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2021 về việc 
Thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2021.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL
- Ủy ban nhân dân tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án Nâng 

cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021; xây 
dựng, ban hành Đề án Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật giai đoạn 2022 - 2025. 

- Năm 2021, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã
ban hành 48 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó: Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành 17 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 31 Quyết định). Sở Tư 
pháp đã thẩm định 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến đối 
với 99 văn bản khác. 
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Các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã cơ 
bản tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp đảm bảo thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo 
đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính minh bạch và tính khả thi 
của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

2. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
2.1. Công tác tự kiểm tra văn bản
Năm 2021, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 38 văn bản QPPL, 

bao gồm: 21 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong 06 tháng cuối 
năm 2020, 17 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong 06 tháng đầu 
năm 2021; phát hiện 03 văn bản có sai sót về dẫn chiếu và căn cứ ban hành, đã 
được tiếp thu, rút kinh nghiệm; kiến nghị Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên 
quan nghiên cứu xử lý 01 văn bản có nội dung diễn đạt chưa rõ ràng. Thực hiện 
rà soát và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng. Các văn bản còn lại nhìn chung được 
ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; thẩm quyền, nội dung, và hình thức 
theo đúng quy định pháp luật. 

2.2. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 

07/6/2021 thành lập Đoàn Kiểm tra văn bản để tiến hành kiểm tra các huyện, thị 
xã, thành phố. Tuy nhiên do điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
do đó việc kiểm tra trực tiếp tại địa phương chưa thể thực hiện. Sở Tư pháp đã 
yêu cầu các địa phương gửi văn bản qua đường điện tử để tiến hành kiểm tra 
theo quy định. Qua đó đã kiểm tra đối với 812 văn bản do Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân 06 đơn vị cấp huyện ban hành trong 02 năm 2019 và 2020. Sau 
khi có ý kiến kết luận của Sở Tư pháp, các huyện có văn bản trái pháp luật, vi 
phạm về quy định hiệu lực đã kịp thời xử lý theo đúng yêu cầu.

(Có danh mục cụ thể kèm theo)
Nhìn chung, từ những sai sót được phát hiện thông qua công tác tự kiểm tra 

và kiểm tra theo thẩm quyền, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Tư pháp kịp thời 
thông báo đến cơ quan chủ trì soạn thảo, ban hành văn bản để có biện pháp khắc 
phục kịp thời, cũng như chỉ đạo cấp dưới xử lý, chấn chỉnh theo đúng quy định.

2.3. Công tác xử lý văn bản 
a) Xử lý văn bản theo Kết luận của cơ quan cấp trên
Trong năm 2021, tỉnh Hải Dương có 01 văn bản quy phạm pháp luật theo 

Kết luận kiểm tra số 51/KL-KTrVB ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đối với:
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Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 ban hành Đơn giá bồi 
thường một số loại cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn 
giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 
08/4/2021 sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 
16/2019/QĐ-UBND.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan xử lý 
văn bản nêu trên. Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 
25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 khắc phục các nội dung trái pháp luật và 
những yêu cầu trong Kết luận đã nêu.

b) Xử lý văn bản qua công tác tự kiểm tra
Đối với 01 văn bản có nội dung diễn đạt chưa rõ ràng, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Công văn số 4381/UBND-VP ngày 30/11/2021 chỉ đạo các sở, 
ngành liên quan tập trung xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Xử lý văn bản qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền 
Đối với 05 văn bản (trong đó có 02 văn bản được kiểm tra từ kỳ trước 

chuyển sang) có dấu hiệu trái pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các đơn vị triển khai xử lý, đến 
nay các huyện, thành phố đã thực hiện công tác xử lý văn bản đúng quy định.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản 
năm 2021

 - Ưu điểm: Các cấp, các ngành trong tỉnh nhận thức được tầm quan trọng 
của công tác kiểm tra văn bản QPPL, phục vụ công cuộc cải cách hành chính, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 
nước ở địa phương. Các văn bản được ban hành ngày càng có chất lượng tốt hơn 
cả về nội dung và thể thức, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu 
công tác quản lý nhà nước của ngành.

Ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách kiểm tra văn bản, hiện nay trên địa bàn 
tỉnh cũng như ở các huyện, thị xã đều thành lập đội ngũ cộng tác viên kiểm tra 
văn bản, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong việc kiểm tra và tự kiểm 
tra VBQPPL theo thẩm quyền quy định.

- Những hạn chế và nguyên nhân: Quá trình thực hiện công tác kiểm tra 
văn bản trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: 

(1) Đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản còn thiếu và không ổn 
định; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, tổ chức pháp chế của cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND còn kiêm nhiệm nhiều nên chưa thực sự phát huy 
được hiệu quả công việc, chuyên môn không tránh được hạn chế.Việc giúp Thủ 
trưởng cơ quan chuyên kiểm tra văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được 
giao cũng như việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật đôi 
khi chưa đạt được như mong muốn; 
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(2) Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác tự kiểm tra 
văn bản còn hạn chế; việc tổ chức kiểm tra theo địa bàn hàng năm không nhiều;

(3) Kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản mặc dù đã được 
quy định trong văn bản pháp luật nhưng mức chi còn thấp nên chưa thu hút được 
đội ngũ chuyên gia tham gia, đóng góp ý kiến; đồng thời chưa tạo được cơ chế 
phản biện, đánh giá khách quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
3.1. Kết quả cụ thể 
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật; ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 
công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 tính 
đến ngày 01/01/2021 theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
Trong đó: tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ là 40 văn bản; văn bản hết hiệu 
lực một phần là 24 văn bản; không có văn bản nào ngưng hiệu lực toàn bộ, 
ngưng hiệu lực một phần. 

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL 
theo Kế hoạch số 3358/KH-UBND ngày 15/9/2021; ban hành Quyết định số 
3187/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 công bố Danh mục văn bản QPPL được rà 
soát với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL, 
trong đó: tổng số văn bản còn hiệu lực toàn bộ là 335 văn bản; văn bản kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới là 20 văn bản trong năm 2022. 

- Chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành thực hiện các đợt rà soát chuyên đề 
theo yêu cầu của cơ quan cấp trên như (1) Rà soát văn bản liên quan đến lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 
chính; (2) Rà soát văn bản liên quan đến vướng mắc trong hoạt động đầu tư, 
kinh doanh tại địa phương,...

3.2. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL, hoạt động phối hợp trong công tác này trong năm 2021 (ưu điểm, 
hạn chế và nguyên nhân).

- Ưu điểm: 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; Đội ngũ cán bộ làm công 
tác rà soát, hệ thống hóa đều đã được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ…

- Hạn chế: chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của một số 
cơ quan, đơn vị chưa cao.
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- Nguyên nhân: 
+ Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với tổ chức pháp chế, cơ quan tư 

pháp trong triển khai hệ thống hóa còn thiếu. Một số nơi chưa nhận thức được 
tầm quan trọng của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

+ Công việc rà soát văn bản là công việc đòi hỏi chuyên môn cao, hiểu 
biết ở nhiều lĩnh vực, trong khi đó số lượng biên chế là công tác này lại mỏng, 
điều động phân công làm nhiều việc, thay đổi, dẫn đến chuyên môn nghiệp vụ 
đôi khi còn hạn chế.

+ Tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp 
phải thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch quyết liệt gây ảnh hưởng đến công 
tác tập huấn, đào tạo cũng như thanh kiểm tra tại các đơn vị cũng như đến chất 
lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

4. Về tổ chức bộ máy, biên chế; kinh phí; cộng tác viên
4.1. Về tổ chức bộ máy, biên chế: 
Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật thành lập từ tháng 5/2021 trên cơ 

sở 02 Phòng: (1) Xây dựng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật và (2) Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương là phòng chuyên 
môn thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 
của tỉnh và tiến hành kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố theo thẩm quyền. Hiện nay, phòng có 07 biên chế. Đối với các sở, 
ban, ngành tỉnh thì cán bộ làm công tác pháp chế được giao nhiệm vụ làm công 
tác kiểm tra, rà soát văn bản (hiện tại, 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
có 17 cán bộ phụ trách công tác pháp chế, trong đó 03 người chuyên trách và 
14 người kiêm nhiệm). Các Phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã trung bình 
có 03 công chức, trong đó 01 công chức được giao nhiệm vụ thực hiện, tổng hợp 
kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Trong năm 2021, đội ngũ 
này đã được tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

4.2. Về kinh phí: Hàng năm tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng Kế 
hoạch và lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL, tuy nhiên còn ở mức rất hạn chế. Kinh phí hỗ trợ cho 
công tác văn bản cấp huyện nhìn chung đã được HĐND và UBND cấp huyện 
quan tâm. Tuy nhiên, kinh phí ở mỗi địa bàn là khác nhau, một số đơn vị cấp 
kinh phí cho công tác văn bản được phân bổ trong khoán chi của các đơn vị, 
chưa có kinh phí hỗ trợ riêng.

4.3. Về Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Để 
tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, từ năm 2014 
UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 
20/10/2014 công nhận 15 Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản 
QPPL tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do hoạt động kiêm nhiệm nên đội ngũ này 
hoạt động không đều, hiệu quả chưa cao.
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5. Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ cơ 
sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/01/2019 Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ 
chức cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật với 48 văn bản (gồm 17 Nghị quyết của HĐND và 31 Quyết 
định của UBND tỉnh ban hành trong năm 2021). Đồng thời tiến hành rà soát, cập 
nhật bổ sung toàn bộ các văn bản đang còn hiệu lực theo kết quả hệ thống hóa giai 
đoạn 2014 - 2018 vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

6. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ
Trong năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn 
chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bằng 
hình thức trực tuyến. Hội nghị do Báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư pháp truyền 
đạt cho trên 700 cán bộ, công chức là đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, 
huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; đại diện lãnh đạo và 
công chức chuyên môn Văn phòng, các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và công chức, pháp chế và người làm công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
các ngành có liên quan Ban Quản lý các KCN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -  
chi nhánh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh; các ban của HĐND cấp huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng 
HĐND và UBND cấp huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
cấp huyện; công chức Văn phòng các Ban HĐND, UBND cấp huyện; công chức 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; Công an và Ban Chỉ huy Quân sự cấp 
huyện. Đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị cử đầy đủ, đúng thành phần và mở 
rộng đến các đối tượng liên quan dự cuộc tập huấn chuyên sâu do Vụ Các vấn 
đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, vướng mắc
1.1. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
- Các chính sách hỗ trợ cho công tác, đặc biệt là mức chi chưa tương xứng 

với tính chất của công tác kiểm tra văn bản. Việc này khiến sự động viên, 
khuyến khích cán bộ chưa cao, chưa tạo được động lực, nhiệt huyết. Mặt khác, 
kinh phí đặc thù cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL chưa được các cơ 
quan, đơn vị, địa phương quan tâm.

- Việc xử lý trách nhiệm sau công tác kiểm tra đối với các đơn vị, những 
người ban hành văn bản trái pháp luật chưa thực sự nghiêm khắc. Cần có những 
quy định xử lý cụ thể hơn để thuận tiện cho việc áp dụng lý và mang tính phòng 
ngừa vi phạm cao hơn.
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- 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 những khó khăn nhất định.

- Sự gắn kết giữa hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản với các hoạt động 
khác trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt 
chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả.

1.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
- Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL là công việc phức tạp, khối lượng 

công việc lớn đòi hỏi phải có một lực lượng cán bộ, công chức đủ về số lượng, 
mạnh về chất lượng. Mặc dù đã được quan tâm hơn, kiện toàn đội ngũ làm việc 
nhưng vẫn chưa đảm bảo về số lượng, nhiều cơ quan còn kiêm nhiệm nhiều việc 
dẫn đến lĩnh vực không đạt được hiệu quả cao như mong muốn. Do nghiệp vụ 
còn chưa đồng đều, dẫn đến sự lúng túng về cách thức triển khai; một số đơn vị 
thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa chú trọng rà soát nội dung để 
phát hiện các quy định không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn với các văn 
bản khác để xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định.

- Chế độ chính sách phục vụ cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 
còn hạn chế.

2. Kiến nghị, đề xuất
- Nhằm nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, rà soát văn bản, đề 

nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm đến công tác tập huấn, đào tạo hướng dẫn 
nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác này. Việc tập huấn dựa trên cơ sở tìm 
hiểu, khảo sát về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc cũng như 
thích ứng với tính hình diễn biến của dịch bệnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, bồi 
dưỡng chuyên môn, tăng cường hiểu biết nghiệp vụ chuyên sâu.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật để các đơn vị nhận thức được vị trí, tầm quan 
trọng của lĩnh vực. Đồng thời bảo đảm về kinh phí và các điều kiện khác để việc 
thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản được quan tâm.

Trên đây là tổng hợp công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương báo cáo Bộ Tư pháp theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Cục KTrVB-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;              (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.Th (08b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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