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UY BAN NHAN DAN
THANH PIIO BA NANG

CQNG HOA xA HO! CHiJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc

S: 140 /UBND-STP

Dà Nng, ngày,i'g tháng 11 nám 2021

V/v tAng cu?mg, ch.n chinh
cong tác van bAn

KInh gài:
- Các s&, ban, ngAnh;
- UBND các qun, huyn.
Sau khi xem xét Báo cáo s3354BCLSTP ngày4Ltháng 11 näm 2021 cüa S
Tu pháp ye Két qua trin khai K hoach kim tra cong tác van ban näm 2021 trên
dja bàn thành ph Ba Nkg, Chü tich UBND thãnh ph có kiên chi dao thu
sau:
1 .Yêu cu Thu trithng các sâ, ban, ngành và Chü tjch UBND qun, huyn
tiêp tijc quán trit, thixc hin nghiêm tUe hcm nia các ni dung tai Chi thj so 04CT-UBND ngày 1 1/6/2020 cUa ChU tjch UBND thãnh ph ye thng cuing cong
tác tham muu xây dirng và ban hàrih VBQPPL cUa BDND, UBND các cap trên
dja bàn thành ph Ba Nng. Trong do phái xác djnh cong tác xây dirng, ban hành
\TBQPPL là mt trong nhüng nhiêm vi quan tr9ng hang d.0 trong chuang trInh
cOng tác cüa ngành, dja phucmg mInh; tü do chi dao tp trung các nguôn lirc dé
nâng cao cht luçing d nghj xay dmg, cht lrnmg soin thào, ban hành VBQPPL.
Nghiêm tUe thrc hin vic g1ri h sa xay Thing VBQPPL theo dUng thtM hn quy
djnh d dam bâo thOri gian cho cor quan thm dinh thuc hién thm djnh, không dé
dn ü h scr khi sat thyi gian UBND thành ph trInh HDND thành phét.
Trong qua trInh trin khai thixc hiên thI dim t chUc mô hInh chInh quyn
do thi và nit s cci ch, chInh sách däc thu phát trin thành phô Ba Nng tai
Nghj quyt s 1 19/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cUa Qu& hi v và Nghj dinh s
34/2021tND-CP ngày 29/3/202 1 cUa ChInh phU quy djnh chi ti& và bin phäp thi
hành nghj quy& s 119/2020/QH14, yêu cu ChU tich UBND các qu.n chju trách
thim chi do chU dng, kjp thai trong vic
dirng, ban hành VBQPPL ye các
v.n d di.rxc giao thm quyn theo dUng quy djnh, dUng trInh tir, thU tiic tai Nghj
djnh s 34/2021/ND-CP.
xay

2. Các cd quan, dan vj phài tIch cue, chU dng, thuOng xuyên kiêm tra, rà
soát d kjp th&i phát hiên, tham mini, kin nghj si'ra di, b sung, thay th& bAi bO
nhthig ni dung trái pháp 1ut, mâu thun, chng chéo, không phU hçcp. Vic
kim tra, rà soát van bàn phâi báo dam dUng theo trInh tir, thU tiic duqc pháp 1ut
quy djnh. ThU tru&ng cac si, ban, ngành; ChU tjch UBND cp huyn chju.trách
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nhim trong vic không kip thai tharn mixu, d xut xü I hoc chm xir 1 cac
van bàn trái pháp luât, không phü hap vói quy djnh cüa Trung uang; không bào
darn tInh khà thi, can tth diu kiên du tu, kinh doanh, gay khó khän, phin ha
cho nguYi dan, doanh nghiêp. Không ban hành hoc tham miiu ban hành van bàn
hành chinh có chtra quy pham pháp luât trái quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn
quy phm pháp 1ut.
3. Thu trnóng các s, ban, ngành chju trách nhirn cüng cô, kin toàn di
ngü can b lam cong tác pháp ch ciia ca quan, dcm vj rnInh. Co phrnmg an, co
chê ci,i the dê nâng cao vai trô, hiu qua cüa can b, cong chirc pháp ch, phâi coi
day là dâu mOi tham miiu, giüp Thñ tru0ng ca quan trong cong tác xây dirng
VBQPPL, rà soát, kim tra VBQPPL v các linh virc quân 1 N1Jà ni.rc chuyên
ngành di.rçc giao.
4. Giao Sà Tài chInh chü trI, phi h9p hi.ró'ng dn các s, ngành và UBND
các qun, huyn ye kinh phi thiic hiên nhiêm vii xây dung, kiêm tra và rà soát van
bàn quy phm phap 1ut theo quy dinE. Các sO, ngành chü dtng xây drng kê
hoach dào t?o, bOi dixô'ng, tap hun chuyên sau v cong tác van bàn và cong tác
pháp chê cüa Ca quan, dan vi nhm nâng cao hiu qua cong tác tham miru, xây
dirng ban hành van bàn QPPL.
Nhn duc Cong van nay, yeu cu Thu trung các co quan, dan vj, Chü
tjch UBND các quân, huyn nghiêm tüc trin khai thirc hin./(L
JVoi u/ian:
-Nhutrén;
- CT và các PCT UBND thànli phô;
- Phông Ni chmnh;
- Ltru: VT, STP.
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