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ỦY BAN NHÂN DÂN	             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG	   	                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
      ----------------   
 Số:.14/2004/CT-UB	               TX.Vĩnh Long, ngày  26    tháng 7 năm 2004


CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản
 quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.


	       Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý hành chính–văn thư, soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản và nâng cao chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về nội dung và phù hợp về hình thức, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nhà nước. Ngày 14/11/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP, về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.  Mục đích nhằm kiểm tra, phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật ban hành sai về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, thể thức - kỹ thuật trình bày và có nội dung trái pháp luật hoặc mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.  Đồng thời, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.

	       Để việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đạt hiệu quả và chất lượng cao, hạn chế thấp nhất những sai sót khi ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị , Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh ; Chủ tịch UBND tác Huyện - Thị tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau :

	1.Triển khai học tập quán triệt cho cán bộ, công chức tại đơn vị, địa phương mình quản lý, thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ–CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ; Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư ; Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về Quy định chức năng ,nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Doanh nghiệp nhà nước. 

	 2. Phân công Cán bộ, Công chức có năng lực, thực hiện công tác chuyên môn về Văn thư, Lưu trữ, và công tác Pháp chế để quản lý  văn bản ; lưu trữ hồ sơ ; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị, địa phương mình thường xuyên, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật ; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra văn bản. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản phải tổ chức quản lý, lưu trữ, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị, địa phương  mình làm căn cứ pháp lý để thực hiện nhiệm vụ và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành. 
                Cơ quan, tổ chức,  cá nhân và các cơ quan thông tin đại chúng khi phát hiện những văn bản trái pháp luật hoặc mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực hiện, có quyền phản ánh và đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản kiểm tra văn bản đó.

	3. Đối với các văn bản do Hội đồng nhân dân, UBND các cấp ban hành, thì Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân ; Giám đốc Sở Tư pháp ; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã ; Trưởng Ban Tư pháp xã - phường - thị trấn là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân và UBND cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản.
	   Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết và phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, thị xã ; Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn trong việc tự kiểm tra văn bản.
	
	4. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tự kiểm tra tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành và trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành văn bản, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản phải gởi đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo quy định tại điều 18 của Nghị định 135/2003/NĐ-CP (cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).
	
	5. Khi kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thì Giám đốc Sở Tư pháp hoặcTrưởng phòng Tư pháp thông báo đến cơ quan đã ban hành văn bản đó để thực hiện tự kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày làm việc (ba mươi ngày) kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, người có thẩm ban hành văn bản phải tổ chức tự kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản.
	Trong trường hợp cơ quan, người có thẩm đã ban hành văn bản mà qua kiểm tra phát hiện văn bản đó có dấu hiệu trái pháp luật và đã được thông báo nhưng không xử lý trong thời hạn theo quy định hoặc Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp không nhất trí với kết quả xử lý thì Giám đốc Sở Tư pháp , Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.
	
	6. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện -thị xã  đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND cấp dưới trực tiếp ; đình chỉ việc thi hành Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình bãi bỏ tại kỳ họp HĐND gần nhất.

	7. Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân về các văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc các văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật được xử lý sau :
	 - Văn bản do thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân, UBND, Chủ tịch UBND huyện - thị xã ban hành thì Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành xử lý văn bản đó theo quy định của pháp luật.
	 - Văn bản do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện - thị xã, Hội đồng nhân dân, UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ban hành thì Trưởng phòng Tư pháp xử lý các văn bản đó theo quy định của pháp luật.
	
	8. Giao  giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp huyện ,thị và Trưởng Ban Tư pháp xã - phường - thị trấn giúp Hội đồng nhân dân và UBND cấp mình thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung của Chỉ thị này. Riêng từ nay đến cuối năm 2004 giúp UBND cấp mình tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
	  - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định nêu ở mục 1 và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ, công chức, đang đảm nhận công tác rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị, địa phương và các cộng tác viên kiểm tra văn bản.
	  - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị, địa phương mình quản lý, đồng thời phải tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra văn bản của đơn vị, địa phương.
	   - Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các cơ quan hữu quan xây dựng đề án về tổ chức, biên chế ổn định cho Cán bộ, Công chức thực hiện công tác chuyên môn về Văn thư, Lưu trữ, và công tác Pháp chế chuyên trách để thực hiện tốt việc quản lý văn bản ; lưu trữ hồ sơ ; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.
	   - Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài chính lập dự trù kinh phí thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 trình UBND tỉnh quyết định.
	   - Công tác quản lý, lưu trữ, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản phải thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý  văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Chỉ thị này, kịp thời phát hiện và nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong công tác kiểm tra văn bản, biểu dương khen thưởng những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, uốn nắn những lệch lạc. giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp huyện - thị có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp mình trong việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý  văn bản quy phạm pháp luật  ở địa phương,  định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về cơ quan cấp trên theo quy định.

	Chỉ thị này được phổ biến công khai  trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức và công dân hiểu biết và thực hiện.Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.


NƠI NHẬN:     				       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
-VP. Chính phủ	                                                               KT. CHỦ TỊCH
-Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)                                                     PHÓ CHỦ TỊCH   
-TTTU& HĐND tỉnh.
-CT.PCT.UBND tỉnh
- BLĐ.VP.UBT
- Các Sở, ban, ngành tỉnh
-HĐND, UBND huyện ,thị
-HĐND, UBND cấp xã
- Các khối NC
-Lưu 1.15.02

                                                                                                                     Đã ký: Phạm Văn Đấu                                                            

ỦY BAN NHÂN DÂN	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG	   	          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
             -:-         
    SỞ TƯ PHÁP
 Số: 226 /TTr-TP 	                              Tx.Vĩnh long, ngày 14 tháng 6 năm 2004

TỜ TRÌNH
“V/v ban hành Chỉ thị và Kế hoạch tổ chức thực hiện 
Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003”

Kính gởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG.

	Thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương đã đáp ứng được một phần quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước và phát triển tỉnh nhà tạo ra một khuôn khổ pháp lý cơ bản đề Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật; từng bước hình thành và phát triển quan điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam.
	Để bảo đảm trật tự kỷ cương trong công tác ban hành văn bản và nâng cao chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong điều kiện Viện kiểm sát nhân dân không còn thực hiện chức năng kiểm sát quy phạm pháp luật. Ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ -CP V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên kịp thời nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền  đã ban hành văn bản trái pháp luật.Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc kiểm tra văn bản trái pháp luật.
	Nay Sở Tư pháp kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra văn bản trong thời gian tới./.

Nơi nhận:								 KT GIÁM ĐỐC
-Như tiêu đề								PHÓ GIÁM ĐỐC
-Lưu VBTT -HCTC

                                  
                                                                                   NGUYỄN HÙNG DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG	   	          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
   
 Số:........./TTr-TP 	                  Tx.Vĩnh long, ngày      tháng 6 năm 2004

TỜ TRÌNH
“V/v ban hành Chỉ thị và Kế hoạch tổ chức thực hiện 
Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003”

Kính gởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG.

	Thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương đã đáp ứng được một phần quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước và phát triển tỉnh nhà tạo ra một khuôn khổ pháp lý cơ bản đề Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật; từng bước hình thành và phát triển quan điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam.
	Để bảo đảm trật tự kỷ cương trong công tác ban hành văn bản và nâng cao chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong điều kiện Viện kiểm sát nhân dân không còn thực hiện chức năng kiểm sát quy phạm pháp luật. Ngày 14 tháng 11 năm 2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ -CP V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên kịp thời nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền  đã ban hành văn bản trái pháp luật.Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc kiểm tra văn bản trái pháp luật.
	Nay Sở Tư pháp kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra văn bản trong thời gian tới./.

Nơi nhận:								 KT GIÁM ĐỐC
-Như tiêu đề								PHÓ GIÁM ĐỐC
-Lưu VBTT -HCTC
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