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KẾ HOẠCH
Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số
09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ. Sở Y tế xây dựng
Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu
thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế, xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ
sung hoặc ban hành mới, góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật, trang bị thêm kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm
công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
2. Yêu cầu
- 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.
- Hoạt động hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ;
kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn
bản; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng, phạm vi rà soát, hệ thống hóa
a) Đối tượng, phạm vi rà soát: văn bản quy phạm pháp luật do phòng, đơn
vị đã tham mưu Sở trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ
ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

b) Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa: văn bản trong Tập hệ thống hóa của kỳ
hệ thống hóa trước đã được rà soát, xác định còn hiệu lực (ban hành từ ngày
01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống
hóa hiện tại đã được rà soát xác định còn hiệu lực (ban hành từ ngày 01/01/2020
đến ngày 31/12/2020), bao gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hiện
tại nhưng chưa có hiệu lực.
2. Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa
a) Thực hiện theo quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số
16/2012/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Chương II, III, IV Thông tư
số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.
b) Lập danh mục theo mẫu, công bố, công khai theo quy định tại Nghị định
số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TTBTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.
III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1. Rà soát theo định kỳ, theo chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn.
2. Hệ thống hóa theo định kỳ và theo yêu cầu quản lý nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trưởng các phòng chức năng Sở, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả rà soát,
hệ thống hóa năm 2020 theo biểu mẫu quy định tại Điều 23 Thông tư số 09/2013/TTBTP gửi về Sở Y tế trước ngày 05/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thanh tra.
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