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BÁO CÁO 
Công tác tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh

 ban hành 06 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sau đay viết 
tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự 
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 06 tháng cuối năm 2021.

I. Nhận xét chung
Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành 14 quyết định (từ Quyết định số 18 đến Quyết định số 32) là văn bản quy 
phạm pháp luật. Sau khi thực hiện tự kiểm tra, Sở Tư pháp nhận thấy phần lớn các 
văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản nhìn 
chung tuân thủ theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
Nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, có tính khả thi cao, kịp thời 
đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước, giữ vững ổn định tình hình an ninh, 
chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các dự thảo quyết 
định quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành đã được Sở Tư pháp 
thẩm định. 

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, Sở Tư pháp đã phát hiện quyết định quy 
phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có nội dung thể thức, kỹ thuật trình bày 
chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cần phải được cơ quan, người có thẩm 
quyền kịp thời xử lý theo quy định.

 II. Kết quả kiểm tra  
1. Về nội dung của văn bản
Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc ban 

hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Điều 10, khoản 2 quy định “2. Mức phí tham quan di tích do Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định.” việc diễn đạt như trên có thể 
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dẫn đến cách hiểu là UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho HĐND để xem xét quyết 
định mức phí tham quan. 

2. Về thể thức, kỹ thuật trình bày
Một số Quyết định ban hành quy chế còn có sai sót như: Quy chế chưa 

đóng dấu treo theo quy định tại Mẫu số 19 được ban hành kèm theo Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP; văn bản đánh số thứ tự khoản chưa phù hợp với Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP, cụ thể là các quyết định sau đây:

2.1. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 Về 
việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 - Tên gọi của văn bản trình bày: “Về việc ban hành Quy định quản lý, 
bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương” là chưa đúng với Mẫu số 19 được ban hành kèm theo Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP. Theo đó phải bỏ cụm từ “Về việc”. 

- Không thực hiện việc đóng dấu treo ở góc trên phía bên trái của Quy 
định là chưa phù hợp với đúng quy định của Mẫu số 19 được ban hành kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

2.2. Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 Ban 
hành Quy định về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

- Việc trình bày từ “CHƯƠNG” tại Quy định chưa đúng với Khoản 5, 
Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

- Không thực hiện việc đóng dấu treo ở góc trên phía bên trái của Quy 
định là chưa phù hợp với đúng quy định của Mẫu số 19 được ban hành kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

2.3. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 ban 
hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

- Không thực hiện việc đóng dấu treo ở góc trên phía bên trái của Quy 
định là chưa phù hợp với đúng quy định của Mẫu số 19 được ban hành kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

2.4. Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 
sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tên gọi của văn bản trình bày: Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn 
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tỉnh Hải Dương là chưa đúng với Mẫu số 19 được ban hành kèm theo Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP. Theo quy định thì phải bỏ cụm từ “Về việc”.

III. Về xử lý đối với văn bản không phù hợp
Căn cứ Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ được sửa 

đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hình thức xử lý văn bản trái pháp luật, 
văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày, Sở Tư pháp 
đề nghị hình thức xử lý đối với các văn bản có sai sót nêu trên như sau: 

1. Đính chính Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương để 
bảo đảm cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

2. Khắc phục những văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày của 
văn bản tại Mục II phần 2 Báo cáo này.

IV. Kiến nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan đã tham mưu 

ban hành các văn bản có sai sót nêu tại Mục II Báo cáo này, đồng thời xử lý 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo quy định tại Điều 112 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Trên đây là Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành trong 06 tháng cuối năm 2021, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền./.

          Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, Phòng XD,KT&TDTHPL.  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T17:00:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Văn Ngoãn<levanngoan.tp@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-01T17:38:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-01T17:38:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-01T17:38:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




