
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4679/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kiến nghị 

cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật kịp thời đình chỉ việc thi hành, 

bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét; đảm bảo tính hợp 

hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng và 

hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước ở địa phương. 

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường 

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

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015 của Quốc hội; 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; Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn 

bản; phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 4679/KH-UBND ngày 28/12/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

2. Tự kiểm tra, kiểm tra văn bản 

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan như: Luật Báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viên chức, 

Luật Quảng cáo, Luật Công nghệ thông tin, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia... 

- Việc thực thi nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đối với các phòng chuyên môn. 

- Rà soát, đánh giá việc xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng chuyên 

môn; các phòng với cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên 
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quan tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật. 

3. Nội dung kiểm tra văn bản 

- Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản. 

- Kiểm tra về nội dung văn bản. 

- Kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục 

xây dựng văn bản, ban hành văn bản. 

III. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

-  Kiểm tra văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản gửi 

đến. 

-  Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

- Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Giám đốc: Chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong mọi hoạt động của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

- Trưởng các phòng chuyên môn: Tổ chức quán triệt, trực tiếp chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của phòng mình 

và tổ chức triển khai thực hiện. 

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Phối hợp với các phòng chuyên môn 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện, tổng hợp và báo cáo cho Giám đốc về kết quả triển khai thực hiện kế 

hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

Nơi nhận:   

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT. 
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