
 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 6933/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022, 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm Kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật trái, mâu thuẫn, 

chồng chéo với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế-xã hội để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi 

hành bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp 

luật và phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có 

căn cứ rà soát văn bản; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời 

xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện rà soát theo quy định.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo các 

nội dung: 

- 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; 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 và Quyết định số 

34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 6933/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận năm 2022. 

- Rà soát, hệ thống hóa 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 Tuyển dụng, Luật Quảng cáo, Luật Công nghệ thông tin... 

- 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. 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
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              Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2022 



- 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 

quan tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 

6933/KH-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  

III. PHẠM VI, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG 

HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Phạm vi, thời gian rà soát: 

a. Phạm vi: là các tập thể phòng chuyên môn và cán bộ viên chức tổ chức rà 

soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật đi và đến. 

b. Thời gian rà soát: từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (để lấy số 

liệu báo cáo). 

2. Thành phần tham gia rà soát: 

Bộ phận Văn thư, Kế toán, lãnh đạo phòng Tổ chức và Hành chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

tin, tuyên truyền về rà soát, hệ thống hóa 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 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

phòng mình và tổ chức thực hiện. 

- Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính: 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 tham mưu cho Ban Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện thông tin, tuyên truyền rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp, các phòng chuyên môn chủ động báo cáo, đề xuất qua phòng Tổ 

chức và Hành chính để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:   

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 
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