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KẾ HOẠCH
Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát
văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật hàng năm. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng
Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp
luật năm 2020, gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Phát hiện những nội dung trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc
không còn phù hợp của văn bản với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời tham mưu, đề xuất HĐND,
UBND sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản
quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống
nhất của hệ thống pháp luật;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các công
chức trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL trong lĩnh vực
KH&CN.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra, rà soát và xử lý VBQPPL phải tuân thủ trình tự, thủ tục
theo quy định của pháp luật;
- Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL phải được tiến hành thường xuyên,
liên tục, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình
tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo 100% VBQPPL do Sở tham mưu cho
HĐND, UBND tỉnh ban hành đều được kiểm kiểm tra và xử lý kịp thời;
- Lồng ghép có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra với công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các Phòng của Sở trong việc thực hiện các
nhiệm vụ về kiểm tra, xử lý và rà soát theo quy định của pháp luật, đảm bảo
hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả.
II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng văn bản
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Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
sau:
- Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND
ngày 19/12/2014 ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thời gian thực hiện từ quý
I/2020.
- Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá hiệu quả áp
dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thời gian
thực hiện từ quý II/2020.
2. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản
- Thường xuyên tự kiểm tra và theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp
trên hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;
- Kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực khi có sự thay đổi VBQPPL của cơ
quan nhà nước cấp trên hoặc theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.
3. Công tác rà soát văn bản
- Rà soát thường xuyên: Khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản
mới hoặc chỉ đạo rà soát; khi HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản mới thuộc
cùng lĩnh vực; khi tình hình phát triển kinh tế - xã hội có sự thay đổi: khi có chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc khi có kết quả điều
tra, khảo sát và thông tin về thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều
chỉnh của văn bản được rà soát.
- Rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực : Rà soát các văn bản đã tham mưu cho
HĐND, UBND tỉnh ban hành khi văn bản là căn cứ ban hành có sự thay đổi về
nội dung hoặc có sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu quản lý
nhà nước tại địa phương.
- Trên cơ sở tự kiểm tra, tự rà soát VBQPPL, Sở KH&CN tổng hợp kết
quả và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung.
4. Thu thập, cập nhật VBQPPL trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Trong năm, nếu phát sinh nhiệm vụ xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung,
thay thế VBQPPL thì sau khi VBQPPL được cơ quan có thẩm quyền ban hành,
Văn phòng Sở tổng hợp và gửi VBQPPL đó (gồm 01 bản cứng và 01 bản điện
tử) để Sở Tư pháp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy
định tại Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ
về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức thực hiện Kế
hoạch này; lập danh mục VBQPPL do Sở tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh
ban hành thuộc lĩnh vực KH&CN đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, ngưng
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hiệu lực toàn bộ hoặc một phần từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 gửi Sở
Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định (nếu có);
báo cáo tổng kết kết quả công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL gửi UBND tỉnh
(qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/01/2021 và đột xuất khác theo yêu cầu của
UBND tỉnh.
2. Thủ trưởng các Phòng phối hợp với Thanh tra Sở trong quá trình tự
kiểm tra, rà soát VBQPPL trong lĩnh vực KH&CN.
Trên đây là Kế hoạch về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát
VBQPPL năm 2020 của Sở KH&CN, trong quá trình thực hiện nếu có khó
khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Sở KH&CN (qua Thanh tra) để kịp thời chỉ
đạo, giải quyết cụ thể./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng (t/h);
- Lưu: VT, TTr
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