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Điện Biên, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

Thực hiện khoản 1 Điều 167 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

điểm d khoản 2 Điều 111 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 và điểm a khoản 2 Điều 10 Quy chế kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban 

hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên; 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và  

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Sở Tư pháp không được giao thực hiện nhiệm vụ tự 

kiểm tra đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ thực hiện kiểm tra văn 

bản theo ngành, lĩnh vực khi có yêu cầu; tuy nhiên, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

lại quy định công tác báo cáo hàng năm về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

trên địa bàn tỉnh đều phải có kết quả kiểm tra Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành. Do không được giao trực tiếp thực hiện tự kiểm tra 

Nghị quyết của HĐND tỉnh nên việc báo cáo, thống kê đối với công tác này còn 

mang tính hình thức, thiếu chính xác. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh sau khi được ban hành với kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, 

nhất là các Nghị quyết do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu 

cho UBND trình HĐND, Sở Tư pháp nhận thấy một số văn bản vẫn còn một số 

sai sót, cần phải có hướng xử lý kịp thời để bảo đảm tính chính xác, tính thống 

nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  

Xuất phát từ yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn và quy định pháp luật, 

nhằm đảm bảo cho công tác này đạt được hiệu quả trong thời gian tới, góp phần 

hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của tỉnh được thống nhất, đồng bộ, khả thi vừa 

phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn 

thiện thể chế pháp luật của tỉnh. Sở Tư pháp đề nghị Ban Pháp chế -Hội đồng 

nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ngày sau khi ban hành, theo yêu cầu của bộ, ngành Trung 

ương, đồng thời lập hồ sơ kiểm tra theo quy định tại Điều 110 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

2. Qua kết quả tự kiểm tra, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương 

hàng năm phát hiện Nghị quyết trái pháp luật, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, 

cơ quan tham mưu soạn thảo, trao đổi làm rõ những nội dung trái pháp luật, thống 

nhất các biện pháp xử lý và chuẩn bị nội dung, tổng hợp báo cáo với Hội đồng 

nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý theo thẩm quyền. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan trong tổ chức thực 

hiện việc xử lý văn bản theo kết luận kiểm tra văn bản của Bộ, ngành Trung ương 

quy định tại Điều 129 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

4. Có báo cáo về kết quả và số liệu tự kiểm tra kiểm tra, xử lý Nghị quyết do 

HĐND tỉnh ban hành hàng năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, xây dựng báo cáo 

trình UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Điều 

135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (để chỉ đạo); 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, XDKTVB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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