
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số:        /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phả Lại, ngày  27 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

và thực hiện " Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản
quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025" năm 2022

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 năm 2015; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ- CP ngày 14 tháng 5 
năm 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.

Thực hiện Quyết định số 4378/QĐ - UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt " Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025”; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 
24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh. Ủy ban nhân dân phường Phả 
Lại ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án trong năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp 

thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với văn bản của cấp trên 
nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên.

- Tổ chức triển khai " Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025" một cách đồng bộ, toàn diện, 
có hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

- Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xây 
dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đầy đủ, toàn diện, đồng 
bộ, minh bạch, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn.

2. Yêu cầu
- Tuân thủ đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục; trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy 



phạm pháp luật.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến 

hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế 
hoạch thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp 
thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ 
chức thực hiện để đảm bảo tiến độ các nội dung đề ra.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 

năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, 
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Hải 
Dương; đánh giá ưu điểm, hạn chế và hướng hoàn thiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, Ban pháp chế; các chuyên 

môn và công chức tư pháp hộ tịch phường.
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ, 

chính sách hỗ trợ cho công tác xây dựng thể chế ngoài chế độ quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

- Tham gia góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ, 
chính sách hỗ trợ cho công tác xây dựng thể chế ngoài chế độ quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật của Trung ương phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội địa 
phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tài chính-Kế toán.
- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp và công chức liên quan
2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản tại UBND phường trong năm 2022.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư páp.
- Cơ quan phối hợp: Ban pháp chế; Văn phòng HĐND-UBND phường
Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đối với 

hai lĩnh vực trọng tâm là (1) Kế hoạch và đầu tư (2) Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.



- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Công chức Kế toán, Địa chính và công chức liên quan
Phát hành tài liệu hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật đối với các trường hợp ban hành văn bản cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Công chức liên quan
3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.
Tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, ban hành văn 

bản tại các phòng ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2022.
- Cơ quan chủ trì: Các công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
- Cơ quan phối hợp: Công chức tư pháp và các công chức liên quan
Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán 

bộ, công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của 
HĐND, UBND phường theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp phối hợp với Văn phòng
HĐND – UBND phường.
- Cơ quan phối hợp: Công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân 

phường yêu cầu tổ chức triển khai có hiệu quả. Việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, 
giải pháp chủ yếu và thời gian tiến độ phải bám sát các nội dung của Đề án.

2. Giao Công chức Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển 
khai, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết 
quả, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/12/2022./.

Nơi nhận:
- PhòngTư pháp TP;
- Lưu: VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

    Nguyễn Duy Lũy
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