
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: AĩSV /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày Ẵ-i thảng 3 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 962/TTr-STP 
ngày 2 8 tháng 02 năm 2014; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, ' 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố 
Ho Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
quận - huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-NhưĐiều 3; 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Ban Pháp chế - HĐND.TP; 
- VPUB: Các PVP; / 
- Các Phòng cv, TTGB; 
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) D. 45â 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

JCHỦ TỊCH 

ÌH1L 
Hứa Ngọc Thuận 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số -ÍĨSO/QĐ-UBND 
ngày A.4. tháng 3 năm 2014 của Uy ban nhân dân Thành phô) 

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư pháp năm 2014 theo 
Quyết định số Ol/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách Thành phố năm 2014; Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành 
động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 20 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 
2014 và Chương trình công tác ngành Tư pháp năm 2014 được xác định tại 
Báo cáo số 15/BC-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp; 

Úy ban nhân đân Thành phố ban hành Ke hoạch kiếm tra, rà soát, hệ 
thong hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 với những nội đung sau: 

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC 
1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành Kế hoạch số 3480/KH-ƯBND ngày 

10 tháng 7 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành 
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó tập trung hoàn thành 
và công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu thống nhất trong cả nước đúng thời 
gian quy định. 

Thời gian hoàn thành Quý 1/2014; 
2. Công tác kiếm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 
a) Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014. 

Thời gian thực hiện: cả năm. 
b) Kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản quy phạm pháp luật 

do Úy ban nhân dân quận - huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra; 
văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Hội đồng 
nhân dân xã, thị trấn ban hành gửi đến Phòng Tư pháp quận - huyện để kiểm 
tra; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, 
chú trọng những lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc. 
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Thời gian thực hiện: cả năm. 
c) Tổ chức Đoàn liên ngành (do Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn) kiếm tra 

công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiếm tra, rà 
soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các đơn vị sau: úy ban 
nhân dân các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Tân, huyện 
Bình Chánh, huyện Hóc Môn; Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an Thành phố, Thanh tra 
Thành phố. 

Thời gian thực hiện: Quý 2/2014. 
3. Công tác rà soát văn bản: 
a) Tổ chức rà soát thường xuyên; rà soát văn bản theo chuyên đề thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Sở - ngành; tập trung rà soát văn bản phục 
vụ công tác trien khai thi hành Hiến pháp, các văn bản luật mới, các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội bức xúc; kịp thời sửa đối, bố sung hoặc kiến nghị cấp có thấm 
quyền quyết định sửa đổi, bổ sung những văn bản có nội dung không còn phù 
hợp, bât cập. 

Thời gian thực hiện: Cả năm, 
b) Tiếp tục và hoàn thành việc rà soát văn bản về các chuyên đề thuộc Ke 

hoạch số 1808/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Ke hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2013. 

c) Thực hiện định kỳ công bố Danh mục văn bản hểt hiệu lực một phần 
hoặc toàn bộ năm 2014 theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP 
đúng thời gian quy định. 

4. Xây dựng và trình 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: 
a) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định 
số 75/2011/QĐ-UBND; 

b) Quy định về mức chi cụ thể kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm 
tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 
122/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. ' 

Thời gian thực hiện: Quý 2/2014. . 
II. PHÂN CÔNG TỎ CHỨC THỤC HIỆN 
1. Sỏ'Tu-pháp: 
a) Tổ chức tự kiểm tra, rà soát đối với văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực qụản lý nhà nước của ngành Tư pháp; 
b) Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản do ủy ban nhân 

dân quận - huyện gửi đên Sở Tư pháp để kiểm tra; 
c) Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra về công tác soạn thảo, ban hành 

văn bản quy phạm pháp ỉuật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quỵ phạm pháp luật tại quận - huyện, Sở - ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức 
kiêm tra; báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố kết quả kiểm tra; 
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d) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng họp kết quả rà soát, hệ thống hoá chung của 
các Sở - ngành trình ủy ban nhân dân Thành phố công bố kết quả hệ thống hóa 
kỳ đầu, định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
năm 2014. 

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành Thành phố, ủy ban nhân dân 
quận - huyện rà soát các quy định pháp luật về các chuyên đề chưa thực hiện 
xong thuộc Ke hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 

g) Chủ trì soạn thảo, trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 02 văn 
bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật nêu tại Điểm 4 Phần I Kế hoạch nàyệ 

2. Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố: 
a) Tổ chức tự kiểm tra, rà soát thường xuyên, hoàn thành công tác hệ 

thống hoá văn bản kỳ đầu đối với văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; 
b) Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn liên ngành do Sở Tư pháp làm 

Trưởng đoàn kiểm tra về công tác soạn thảo, ban hành văn bản, công tác kiểm 
tra, rà soát văn bản tại quận - huyện, Sở - ngành. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện: 
a) Chỉ đạo tổ chức công tác tự kiểm tra; kiểm tra văn bản theo thẩm 

quyền; thường xuyên rà soát văn bản do mình ban hành; định kỳ công bố Danh 
mục văn bản hêt hiệu lực thi hành theo quy định; 

b) Phối họp với Sở Tư pháp thực hiện Ké hoạch kiểm tra văn bản tại các 
quận - huyện (Tiết c Điểm 2 Phần I Kế hoạch này). 

c) Hoàn thành và công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu thống nhất trong 
cả nước đúng thời gian quy định. 

4. Trung tâm Công báo Thành phố - Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, ủy ban nhân dân các quận - huyện, 
Sở - ngành Thành phố thực hiện cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ hiệu văn bản 
Công báo Thành phố./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH 

[ưa Ngọc Thuận 
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