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BÁO CÁO 

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2020 

 
 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, 

trên cơ sở theo dõi, kiểm tra và tổng hợp Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ 

và UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực 

hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

 

I.  CÔNG  TÁC  CHỈ  ĐẠO,  HƢỚNG DẪN,  KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
1
, các 

bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đã triển khai thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thường xuyên, kịp 

thời, đúng quy định; xác định các nội dung, lĩnh vực trọng tâm kiểm tra, rà soát 

văn bản gắn với giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

                                           
1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 3 năm 2019; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  về việc thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ về kiểm tra văn bản trái pháp luật  tại  các  Công văn của Văn phòng Chính phủ: Công văn số 248/VPCP-PL 

ngày 25/01/2019, Công văn số 1357/VPCP-PL ngày 22/6/2019, Công văn số 2202/VPCP-PL  ngày 09/8/2019; Chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, xử lý văn 

bản trái pháp luật đã phát hiện trong năm 2018 tại các Công văn của Văn phòng Chính phủ: Công văn số 4631/VPCP-PL 

ngày 30/5/2019, Công văn số 5461/VPCP-PL ngày 21/6/2019, Công văn số 6760/VPCP-PL ngày 31/7/2019, Công văn số 

9999/VPCP-PL ngày 01/11/2019. 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, 

địa phương. Thực hiện kiểm tra văn bản theo sát thực tế ban hành văn bản 

QPPL của các cơ quan cấp bộ và địa phương, nhất là các văn bản tác động trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời phát 

hiện, xử lý triệt để, đúng quy định đối với văn bản trái pháp luật, không phù hợp.  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc hệ 

thống hóa, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả 

nước kỳ 2 (2014 - 2018) theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo yêu cầu, tiến 

độ theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ. Xử lý văn bản cần phải xử lý đã được phát hiện trong kỳ hệ thống hóa để 

đảm bảo sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

3. Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổ 

chức các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại 10 địa phương: Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh 

Phúc, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Bạc Liêu. 

Tháng 11/2019, thực hiện kế hoạch của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính 

phủ về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức buổi 

làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang 

bộ về tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và việc 

bãi bỏ các văn bản ban hành trái pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương. 

Thông qua đó Bộ Tư pháp đã kiến nghị, đề xuất Tổ công tác các giải pháp để 

báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn công 

tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong thời gian tới. 

4. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung thể chế về công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để khắc phục những quy định bất cập, chưa 

phù hợp với thực tiễn, đảm bảo kiểm soát ngày càng tốt hơn chất lượng của hệ 

thống pháp luật, góp phần bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật; sửa đổi, hoàn 

thiện quy định về chế độ báo cáo thống kê kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản 

QPPL tại các bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, yêu 

cầu của công tác kiểm tra, rà soát văn bản, qua đó kiểm soát chặt chẽ hơn số 

lượng văn bản đã kiểm tra, văn bản trái pháp luật đã phát hiện và kết quả xử lý
2
. 

  

                                           
2
 Quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một 

số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 

03/3/2016  của Bộ Tư pháp). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2016-tt-btp-noi-dung-hoat-dong-thong-ke-nganh-tu-phap-306641.aspx
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN 

1. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trên cả nƣớc 

Năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ (gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương
3
 

đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 13.391 văn bản QPPL, cụ thể: các 

bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra 7.632 văn bản (gồm 936 văn bản cấp bộ, 6.696 văn 

bản cấp tỉnh, trong đó có 4.086 văn bản ban hành trong năm 2019); các địa 

phương kiểm tra 5.759 văn bản (gồm 2.249 văn bản cấp huyện, 3.510 văn bản cấp 

xã; trong đó có 4.481 văn bản ban hành trong năm 2019). Kết quả cả nước đã phát 

hiện và kết luận đối với 531 văn bản, trong đó: 409 văn bản QPPL có quy định 

trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (gồm 10 văn bản cấp bộ; 295 văn 

bản cấp tỉnh; 104 văn bản cấp huyện, xã
4
) và 122 văn bản không phải là văn bản 

QPPL nhưng có chứa QPPL.  

Về kết quả xử lý văn bản: Tính đến ngày 31/12/2019, cả nước đã xử lý được 

287 văn bản (đạt 54,04%), trong đó có 180/409 văn bản QPPL có quy định trái 

pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành và 107/122 văn bản không phải là văn 

bản QPPL nhưng có chứa QPPL; còn 244 văn bản đang được xử lý (gồm 229 văn 

bản QPPL và 15 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL). 

(Phụ lục I kèm theo Báo cáo) 

2. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền của Bộ Tƣ pháp 

Năm 2019
(5)

, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã kiểm tra 4.885 

văn bản QPPL (gồm 580 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, 4.305 văn bản 

của HĐND và UBND cấp tỉnh). Kết quả đã phát hiện và kết luận 165 văn bản có 

quy định trái pháp luật (gồm 13 văn bản của cơ quan cấp bộ và 152 văn bản của 

chính quyền cấp tỉnh)
6
.  

Về kết quả xử lý: Tính đến ngày 20/4/2020, đã có 124/165 văn bản đã được 

xử lý; 14 văn bản đã có phương án xử lý; 27 văn bản đang trong quá trình xử lý.  

                                           
3
 Kết quả được tổng hợp dựa trên các Báo cáo thống kê về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền của 

21/21 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Văn phòng Chính phủ) và 63/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tuy nhiên, có 04 cơ quan chưa gửi Bộ Tư pháp Báo cáo thống kê năm chính thức nên Bộ Tư pháp tổng hợp dựa 

trên số liệu tại Báo cáo thống kê năm của các cơ quan này (cụ thể: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc). 
4
 Ngoài ra các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương còn phát hiện 1.568 văn bản QPPL (119 văn bản cấp bộ, 

1.449 văn bản QPPL của địa phương) sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật . 

5
 Số liệu kiểm tra tính từ ngày 22/12/2018 đến ngày 21/12/2019, gồm các văn bản QPPL do các cơ quan cấp bộ 

và địa phương cấp tỉnh gửi đến để kiểm tra theo thẩm quyền và từ các nguồn thông tin do công dân, cơ quan, tổ 

chức, báo chí phản ánh.  

6
 Ngoài ra Bộ Tư pháp còn phát hiện 677 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày.  
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3. Về kết quả xử lý văn bản có quy định trái pháp luật đã đƣợc phát 

hiện, kết luận trong các năm 2017 và 2018 cần phải tiếp tục xử lý  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

2202/VPCP-PL ngày 09/8/2019 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 9999/VPCP-PL ngày 01/11/2019 

của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc của Bộ Tư pháp, 

kết quả xử lý như sau: 

- Năm 2017: Đối với 70 văn bản có quy định trái pháp luật được các bộ, 

cơ quan ngang bộ, địa phương kết luận trong năm 2017 cần phải tiếp tục xử lý
7
 

(trong tổng số 721 văn bản trái pháp luật đã được kết luận trong năm 2017
(8)

), 

đến nay có 51 văn bản đã xử lý (gồm 04 văn bản do Bộ Tư pháp kết luận và 47 

văn bản do các bộ khác và UBND cấp tỉnh kết luận); 19 văn bản đang xử lý 

(gồm 03 văn bản do Bộ Tư pháp kết luận và 16 văn bản do các bộ khác và 

UBND cấp tỉnh kết luận).  

- Năm 2018: Đối với 13 văn bản có quy định trái pháp luật được các bộ, 

cơ quan ngang bộ, địa phương kết luận trong năm 2018 cần phải tiếp tục xử lý 

(trong tổng số 317 văn bản trái pháp luật đã được kết luận trong năm 2018)
9
, đến 

nay có 08 văn bản đã xử lý (gồm 03 văn bản do Bộ Tư pháp kết luận và 05 văn 

bản do các bộ khác kết luận), còn 05 văn bản đang xử lý (do các bộ khác kết 

luận). Đối với các văn bản đang xử lý, cơ quan ban hành văn bản đều đã có 

phương án xử lý cụ thể. 

(Phụ lục III.1, III.2 và IV  kèm theo Báo cáo) 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN 

 1. Về công tác rà soát văn bản 

Theo báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, kết quả rà soát 

văn bản QPPL trên cả nước trong năm 2019 (gồm cả Bộ Tư pháp) như sau: 

                                           
7
 Báo cáo số  324/BC-BTP-m ngày 10/7/2019  của Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ (trang7)  và đã được 

Thủ tướng chỉ đạo tại Công văn số 2202/VPCP-PL ngày 09/8/2019 của Văn phòng Chính phủ. 
8
 Năm 2017, theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, toàn Ngành đã phát hiện 

1.236 văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết phiên họp Chính phủ số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018, một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đã đính chính 

số liệu do có nhầm lẫn trong công tác tổng hợp, thống kê nên số văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung trên 

toàn quốc chỉ còn 721 văn bản. 
9
 Theo Báo cáo số 271/BC-BTP  ngày 08/10/2019 của Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn 

bản QPPL năm 2018 (trang 2). Riêng Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, dừng việc xử lý để chờ 

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình tại Công văn 

số 9999/VPCP-PL ngày 01/11/2019 của Văn phòng Chính phủ. 
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- Tổng số văn bản phải được rà soát: 44.447 văn bản (trong đó số văn bản 

phải được rà soát tại các bộ, cơ quan ngang bộ là 6.762 văn bản; tại UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 37.685 văn bản).  

- Tổng số văn bản đã được rà soát: 44.376 văn bản (trong đó tại các bộ, cơ 

quan ngang bộ: 6.762/6.762 văn bản, đạt 100%; tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương: 37.614/37.685 văn bản
10

, đạt 99,8%). 

- Tổng số văn bản đã được xử lý sau rà soát: 5.907 văn bản (trong đó tại 

các bộ, cơ quan ngang bộ:1.857 văn bản, chiếm 94,6% tổng số văn bản kiến 

nghị xử lý; tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 4.050 văn bản, chiếm 

78,6% tổng số văn bản kiến nghị xử lý). 

(Phụ lục II  kèm theo Báo cáo) 

Trên cơ sở kết quả rà soát thường xuyên, các cơ quan cấp bộ và UBND cấp 

tỉnh đã thực hiện công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần năm 2018 theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 48 văn bản và bãi bỏ một phần 02 văn bản QPPL 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực 

tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực
11

.  

2. Về công tác hệ thống hóa văn bản 

Trong năm 2019, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã hoàn thành 

việc hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo Kế hoạch ban hành kèm 

theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 

đồng thời đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật và Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương theo quy định. 

Trên cơ sở tổng hợp Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã có 

Báo cáo số 145/BC-BTP ngày 31/5/2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản 

QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 gửi Thủ tướng Chính phủ. Thực 

hiện chỉ đạo của Chính phủ (Công văn số 5461/VPCP-PL ngày 21/6/2019 của 

Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, 

địa phương thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-

2018. Nhìn chung, sau khi thực hiện việc công bố kết quả hệ thống hóa, các cơ 

                                           
10

 Các địa phương chưa thực hiện rà soát hết văn bản QPPL cần phải rà soát trong năm gồm: Bắc Ninh, Bình 

Định, Bình Phước, Cao Bằng, Lâm Đồng, Nghệ An. 
11

 Cụ thể là: Nghị định số 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ toàn bộ 09 Nghị định của Chính phủ, bãi bỏ một phần 01 

Nghị định của Chính phủ;  Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 39 Quyết định và bãi bỏ một phần 01 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 
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quan cơ bản đã tích cực, chủ động trong xử lý, kiến nghị xử lý kết quả hệ thống 

hóa văn bản kỳ 2014-2018, nhất là việc xử lý chấm dứt hiệu lực (bãi bỏ) các văn 

bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn 

cứ xác định hết hiệu lực.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

1.1. Trong năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và sự 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Bộ Tư pháp, công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL của cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực, bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả
12

. Nhiều cơ quan đã chú trọng bố trí nguồn lực và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy 

định để kịp thời phát hiện, xử lý văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, 

không còn phù hợp
13

. UBND nhiều địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo 

thực hiện chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL
14

. Một số địa phương đã đưa nhiệm vụ về 

nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản  

QPPL vào Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019
15

.  

Việc xử lý văn bản trái pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

hơn các năm trước. Phần lớn văn bản trái pháp luật sau khi có kết luận của cơ 

quan kiểm tra đều được cơ quan ban hành có phương án xử lý kịp thời trên tinh 

thần cầu thị, vì lợi ích chung của xã hội, qua đó hạn chế, ngăn ngừa được tác 

động tiêu cực đến xã hội do văn bản trái pháp luật gây ra, đồng thời chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan cấp bộ, 

chính quyền địa phương trong xây dựng, thực thi pháp luật.           

Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, các bộ, cơ quan ngang bộ và 

địa phương đã hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2 (2014 - 2018) theo yêu cầu, tiến 

độ tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 

                                           
12 Một số hạn chế trong năm 2018 đã được các cơ quan cấp bộ và UBND cấp tỉnh chú trọng khắc phục như: Việc thực hiện 

đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; quản lý các văn bản 

thuộc thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra; đảm bảo tính chính xác trong công tác thống kê, báo cáo số liệu về kiểm tra, xử lý 

văn bản; việc thực hiện quy định về chế độ báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn.           

13 Tiêu biểu như:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ; UBND các tỉnh:  TP. Hà Nội, Tuyên Quang, 

Lai Châu, Hải Dương, Quảng Bình, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Bình Dương, Quảng Ngãi.  

14 Như: Bắc Kạn, Hà Nam, Trà Vinh, Hậu Giang, Phú Yên, Bến Tre, Bạc Liêu, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Long An, An 

Giang, Lâm Đồng.  

15 Như : Tuyên Quang, Quảng Bình, TP. Hà Nội. 
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qua đó xác định đầy đủ, chính xác các văn bản QPPL còn hiệu lực trong cả 

nước từ cấp Trung ương đến cấp xã, đồng thời tích cực tiến hành xử lý văn bản 

cần phải xử lý đã được phát hiện trong kỳ hệ thống hóa để đảm bảo sự phù hợp, 

thống nhất của hệ thống pháp luật
16

. Kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 

2018 kết hợp với việc rà soát, công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi 

hành hàng năm theo quy định đã góp phần giúp hệ thống pháp luật được 

minh bạch, dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ 

quan nhà nước trong áp dụng. 

1.2. Đối với Bộ Tư pháp, công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được 

tập trung thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn ban 

hành văn bản QPPL của các cơ quan cấp bộ, địa phương; đảm bảo được sự chủ 

động của Bộ trong phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản 

trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan 

đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Năm 2019, Bộ đã tiến hành 

kiểm tra theo chuyên đề đối với các văn bản QPPL do các cơ quan cấp bộ và 

chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (có 

số lượng văn bản lớn, phức tạp, có tác động rộng rãi đến người dân, xã hội). Qua 

đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều văn bản chưa phù hợp, góp phần hoàn 

thiện hệ thống văn bản QPPL của nhà nước trong lĩnh vực này, có tác động tích 

cực đến người dân, xã hội. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, hạn chế 

- Một số cơ quan cấp bộ và địa phương chưa thực hiện đầy đủ thẩm 

quyền, trách nhiệm trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản nên việc phát 

hiện, xử lý văn bản trái pháp luật hoặc không còn phù hợp thuộc thẩm quyền 

còn chưa kịp thời;  

- Vẫn còn trường hợp văn bản có quy định trái pháp luật đã được phát 

hiện, kết luận nhưng chậm được xử lý
17

;  

- Năng lực của một bộ phận công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát văn bản còn hạn chế;   

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến 

việc ban hành văn bản trái pháp luật nhìn chung chưa được thực hiện một cách 

thỏa đáng; 

                                           
16 Nhiều địa phương đã thực hiện tích cực công tác xử lý văn bản sau kỳ hệ thống hóa 2014-2018, đạt tỷ lệ xử lý cao như:  

Tuyên Quang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Lai Châu, Bắc Kạn, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
17

 Như các văn bản được nêu tại Phụ lục III.2 và Phụ lục IV kèm theo Báo cáo. 
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- Việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

của một số cơ quan chưa kịp thời, đầy đủ; 

- Một số bộ, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống 

kê về kết quả kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2019 theo quy định. 

2.2. Nguyên nhân  

Những khó khăn, hạn chế nêu trên do các nguyên nhân chủ yếu là:  

- Ý thức trách nhiệm trong công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản tại một số cơ quan chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị liên quan, nhất là sự phối hợp với tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp trong 

công tác văn bản còn chưa hiệu quả;  

- Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL là công việc khó, phạm vi tác động 

rộng, đòi hỏi trình độ chuyên sâu, trong khi nguồn nhân lực và các điều kiện 

đảm bảo khác cho các công tác này tại nhiều cơ quan chưa đáp ứng được yêu 

cầụ nhiệm vụ;  

- Thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan có thẩm quyền 

kiểm tra văn bản còn hạn chế (chỉ dừng ở thẩm quyền kiến nghị cơ quan đã ban 

hành văn bản xử lý);  

- Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương có trường hợp quy 

định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, thống nhất nhưng không được xử lý kịp thời, dẫn 

đến khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành văn bản QPPL của địa phương;  

- Văn bản QPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Bộ Pháp điển 

và Công báo (phần văn bản QPPL)  hiện do hai cơ quan quản lý, dẫn đến khó 

khăn về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc công khai văn bản QPPL 

trên môi trường mạng
18

. 

 

PHẦN THỨ HAI: 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều 

hành và thực thi pháp luật, căn cứ thực tiễn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp xác định phương hướng, 

                                           
18

 Văn phòng Chính phủ quản lý Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Tư pháp quản lý Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Bộ pháp điển. 
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nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các bộ, cơ 

quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh trong năm 2020 như sau: 

1. Xác định việc bảo đảm chất lượng của các văn bản QPPL là nhiệm vụ 

trọng tâm của các bộ, cơ quan ngang bộ và HĐND, UBND cấp tỉnh. Tiếp tục 

thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà 

soát, xử lý văn bản gắn với yêu cầu, giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và yêu cầu quản lý 

ngành, lĩnh vực, địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời các quy định trái pháp luật, 

mâu thuẫn, không còn phù hợp theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác 

xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận theo đúng quy định, 

nhất là những trường hợp văn bản có quy định tác động tiêu cực đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018, các bộ, ngành, 

địa phương khẩn trương tự sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc 

kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới đối với các văn bản cần xử lý đã được xác định để bảo đảm sự phù 

hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

2. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2019, tăng cường vai trò đầu 

mối tham mưu, tổ chức thực hiện của tổ chức pháp chế cơ quan cấp bộ, Sở Tư 

pháp cấp tỉnh và sự phối hợp hiệu quả chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; gắn kết các hoạt động kiểm tra, 

rà soát văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL với xây dựng và theo dõi thi 

hành pháp luật để phát hiện, ngăn ngừa việc ban hành văn bản không phù hợp, 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. Quan 

tâm củng cố, bố trí các nguồn lực, nâng cao năng lực và chế độ, chính sách cho 

công chức làm công tác xây dựng pháp luật nói chung, kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL nói riêng gắn với việc đổi mới cách thức tổ chức công việc để bảo 

đảm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các công tác này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đảm 

bảo  chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Nghị quyết số 

117/NQ-CP ngày 09/12/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ, Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ 

tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL (theo Quyết định số 236/QĐ-TTg 

ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ) để xử lý hoặc kiến nghị xử lý các 

quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, 

kìm hãm sự phát triển của đất nước, nhất là các văn bản, quy định về môi trường 

đầu tư, kinh doanh; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện 

pháp, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phát huy vai trò 
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đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc tổ chức, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang 

bộ thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

Các bộ: Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan tập trung hoàn thành việc hệ 

thống hóa quy định pháp luật về hợp đồng; rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại (theo nhiệm vụ 

được giao tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh 

chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại). 

4. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

QPPL năm 2015 để khắc phục những bất cập, chưa phù hợp với thực tế, góp 

phần tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL. 

 II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về công tác 

xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang 

bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

- Xử lý dứt điểm 21 văn bản có quy định trái pháp luật về nội dung, thẩm 

quyền ban hành đã được phát hiện, kết luận trong các năm 2017 và 2018 nhưng 

chưa xử lý nêu tại Phụ lục III.2;   

- Khẩn trương xử lý 17 văn bản có quy định trái pháp luật về nội dung, 

thẩm quyền ban hành đã được Bộ Tư pháp phát hiện, kết luận nhưng chưa xử 

lý nêu tại Phụ lục IV;   

- Thực hiện cập nhật văn bản QPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật (theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của 

Chính phủ) đảm bảo tính đầy đủ và chính xác về tình trạng pháp lý, các thông 

tin liên quan đến văn bản đã được cập nhật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tìm hiểu, áp dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, công dân và công tác quản lý 

của cơ quan nhà nước; 

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên 

cứu, đề xuất các giải pháp giao một cơ quan quản lý, vận hành thống nhất Cơ sở 
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dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử (phần nội dung về văn bản quy 

phạm pháp luật) và Bộ pháp điển.  

Trên đây là Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2020, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Cục KTrVB. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 
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