
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH- SVHTTDL Kon Tum, ngày     tháng     năm 
 

 

KẾ HOẠCH 

Về triển khai công tác pháp chế; kiểm tra,  

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm  

pháp luật năm 2022 
 
 

Triển khai Kế hoạch số 35/UBND/NC ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế, đảm bảo quan thực hiện tốt việc 

quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao. Thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định tại Kế hoạch số 35/UBND/NC ngày 05 tháng 

01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác pháp chế; 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của 

ngành và của tỉnh. 

- Việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải bám sát chức 

năng, nhiệm vụ, nội dung; đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả theo quy định của pháp 

luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện có thể lồng ghép với việc triển khai thực 

hiện các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ khác (công tác theo dõi, kiểm tra thi 

hành pháp luật, cải cách hành chính…) để đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ và 

yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác pháp chế 

- Nội dung thực hiện: Sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế đảm bảo 

tiêu chuẩn, năng lực theo quy định để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của công 

tác pháp chế. Cử công chức, người làm công tác pháp chế tham gia tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức.  

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế theo quy định tại 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và 

các văn bản có liên quan.  

- Trách nhiệm thực hiện: Phòng Tổ chức - Hành chính, Thanh tra Sở, các 

phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện. 
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- Thời gian thực hiện:Thường xuyên trong năm 2022. 

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

a) Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 

- Nội dung thực hiện:Tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm 

quyền các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch; phối hợp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc các 

lĩnh vực khác khi được yêu cầu.  

- Trách nhiệm thực hiện:Thanh tra Sở làm đầu mối chủ trì, phối hợp các 

phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thời gian thực hiện:Thường xuyên trong năm 2022. 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Nội dung thực hiện: Rà soát, lập, công bố Danh mục văn bản QPPL do 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngưng hiệu lực, hết hiệu lực 

toàn bộ; ngưng hiệu lực, hết hiệu lực một phần trong lĩnh vực quản lý của ngành 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở rà soát, 

chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kịp thời đề nghị việc hủy bỏ, bãi bỏ, 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền. 

- Trách nhiệm thực hiện: Thanh tra Sở làm đầu mối chủ trì, phối hợp các 

phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao,căn cứ Kế hoạch này, các 

phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai công tác pháp chế; thực hiện kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 theo yêu cầu; 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

2. Thanh tra Sở chủ động, phối hợp tham mưu lãnh đạo chỉ đạo tổ chức 

thực hiện các nội dung công tác; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng nội dung, tiến độ; tham mưu tổng 

hợptrình lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. 

3. Về kinh phí: Thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện đúng 

nội dung, thời gian quy định./ 

 
Nơi nhâṇ:  
- Các phòng thuộc Sở;  

Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVH&GĐ (đăng tin);  

- Lưu: VT,TTr-K. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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