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Được sự phân công của Ban Tổ chức, hôm nay Sở Tư pháp tham gia kỳ họp
với tham luận “Công tác thẩm định, góp ý đối với các nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh; công tác theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của
trung ương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh
kịp thời quy định những nội dung được giao thẩm quyền cụ thể hóa”.
I. Tình hình chung
Công tác thẩm định, góp ý, rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp
vụ của Bộ Tư pháp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá
trình thẩm định, góp ý và rà soát văn bản. Nhiệm kỳ qua, công tác này đã đạt được
những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:
Công tác thẩm định, góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng
được chú trọng và nâng cao. Thông qua hoạt động thẩm định, góp ý đã phát hiện
nhiều quy định của dự thảo văn bản không đúng thẩm quyền, mâu thuẫn, chồng
chéo với các quy định pháp luật hiện hành hoặc sai sót về ngôn ngữ, thể thức kỹ
thuật trình bày văn bản, từ đó kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước
khi trình cơ quan cấp trên, góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ
thống pháp luật, dần khắc phục tính pháp lý thuần túy trong quá trình thẩm định
nên nhiều văn bản thẩm định đã đưa ra những nhận xét, đánh giá mang tính phản
biện đối với cả nội dung và hình thức của dự thảo, làm cơ sở cho cơ quan soạn thảo
văn bản hoàn chỉnh, nâng cao tính khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản. Từ đó đảm
bảo tính toàn diện, chuyên sâu trong công tác thẩm định, góp ý Nghị quyết Hội
đồng nhân dân tỉnh. Góp phần giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh
kịp thời phát hiện và yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện nhiều quy định
thiếu tính hợp lý hoặc không khả thi, trong đó có nhiều quy định nhạy cảm, liên
quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất
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lượng của văn bản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa
phương; đồng thời, khẳng định rõ nét vai trò "người gác cổng" đáng tin cậy cho
Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật.
Công tác theo dõi, rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từng bước
đi vào nền nếp, có nhiều tiến bộ; các Nghị quyết sau khi ban hành được thường
xuyên rà soát, qua đó kịp thời phát hiện và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý những Nghị quyết không phù hợp với quy định pháp
luật hiện hành hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từ đó
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành. Thông qua công tác theo dõi, rà soát văn bản đã có tác động rất tích cực đối
với hoạt động ban hành và hoàn thiện thể chế ở địa phương, chất lượng văn bản của
Hội đồng nhân dân tỉnh từng bước được nâng lên.
Bên cạnh đó, các điều kiện để đảm bảo cho công tác thẩm định, góp ý và rà
soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như về cơ sở dữ liệu, trang thiết bị,
kinh phí phục vụ cho công tác cũng khá đầy đủ. Đây cũng chính là điều kiện thuận
lợi để Sở Tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. Thực trạng công tác thẩm định, góp ý và rà soát Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh:
1. Kết quả thực hiện
a) Công tác thẩm định, góp ý
Trong nhiệm kỳ (2016-2021) Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định, góp ý là
295 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó, thẩm định là 133 và
góp ý là 162). So với nhiệm kỳ trước (2011- 2016) thì số lượng thẩm định, góp ý
trong nhiệm kỳ này tăng lên 32 văn bản (trong đó, thẩm định tăng 15 văn bản và
góp ý tăng 17 văn bản).
Tổng số văn bản ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 143 văn bản. Tổng
số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 126 văn
bản. So với nhiệm kỳ trước thì số lượng văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm
kỳ này tăng 17 văn bản.
Như vậy, qua các số liệu nêu trên có thể thấy nhu cầu ban hành Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng nhiều, vấn đề đặt ra đối với công tác này là
cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, góp ý văn bản để kịp
thời phát hiện những văn bản không phù hợp với quy định của Trung ương và tình
hình thực tế tại địa phương. Các ý kiến thẩm định, góp ý của Sở Tư pháp đều bám
sát nội dung, phạm vi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo đúng quy trình và thời
gian quy định.
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b) Công tác theo dõi, rà soát
Công tác theo dõi, rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được tiến
hành thường xuyên và đạt kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Tư
pháp chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện rà soát 270 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm:
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật kỳ 2014-2018, trong đó, đã tham mưu rà soát 209 nghị quyết, qua rà soát
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 04 nghị quyết;
tham mưu công bố 48 nghị quyết đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ.
- Thực hiện rà soát văn bản thường xuyên, kết quả đã kiến nghị ban hành văn
bản mới, thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung là 61 Nghị quyết. Ngoài ra, hàng năm
còn tổ chức tốt việc rà soát lập danh mục văn bản quy định chi tiết (trong đó có
danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành); rà soát văn bản theo
chuyên đề trên cơ sở yêu cầu của các cơ quan Trung ương như: Rà soát văn bản có
nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính; các lĩnh vực
biển với các công ước quốc tế về biển mà Việt Nam đã và dự định ký kết, gia nhập;
Hiệp định CPTPP; Luật Đầu tư về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều
kiện kinh doanh, các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...Định kỳ hàng năm, tham mưu Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc công bố danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh
đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch
của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
2. Hạn chế, vướng mắc
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thẩm định, góp ý, rà soát Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định như:
- Vẫn còn trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ quy trình xây dựng và ban hành
văn bản quy phạm pháp luật, như: Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết đối với các
Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của địa phương; đăng Cổng thông tin điện
tử của tỉnh để lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp; lấy ý kiến đối tượng chịu sự
tác động trực tiếp của văn bản…
- Việc đánh giá tác động chính sách đối với một số Nghị quyết quy định
chính sách tuy có thực hiện nhưng còn sơ sài chưa đi sâu vào từng nội dung theo
quy định của pháp luật, dự thảo văn bản gửi thẩm định không đúng quy định
(không đảm bảo về hồ sơ và thời hạn) làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng văn
bản thẩm định của Sở Tư pháp.
- Chất lượng một số dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp góp ý, thẩm định
còn sơ sài và sai nhiều lỗi cơ bản và lặp đi, lặp lại nhiều lần, mặc dù những lỗi này

4

đã được Sở Tư pháp góp ý, đề nghị điều chỉnh trong những dự thảo văn bản trước
đó.
- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát văn bản để kịp
thời tham mưu cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để phù hợp với quy định pháp luật
trung ương và tình hình thực tế địa phương.
- Công tác thẩm định, góp ý, dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn trường hợp
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi ban hành có nội dung không phù
hợp với quy định của trung ương.
3. Nguyên nhân của những hạn chế
- Một số cơ quan, đơn vị khi được phân công tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chưa thật sự quan tâm đến
vai trò quan trọng của việc ban hành văn bản quy phạm luật trong quản lý nhà nước
tại địa phương.
- Công tác tổ chức lấy ý kiến và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý có
lúc còn sơ sài, hình thức.
- Đội ngũ công chức làm công tác văn bản ở một số cơ quan, đơn vị còn
thiếu và hạn chế về nghiệp vụ ban hành văn bản. Đặc biệt, là hiện nay tại các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ có 04 Phòng Pháp chế (phòng
này lồng ghép nhiệm vụ chung với các phòng nghiệp vụ), có 08 công chức pháp
chế chuyên trách và còn lại chủ yếu là kiêm nhiệm nên phần nào ảnh hưởng đến
chất lượng tham mưu soạn thảo, ban hành Nghị quyết.
- Một số cơ quan, đơn vị soạn thảo văn bản còn tâm thế ỷ lại vào giai đoạn
góp ý, thẩm định nên chưa dành nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu trong quá trình
xây dựng dự thảo Nghị quyết.
- Các cơ quan, đơn vị còn nhầm lẫn trong việc xác định trách nhiệm thực
hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Vì theo quy định tại điểm c
khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật thì “Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các
cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân cùng cấp có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà
nước của cơ quan mình”. Do đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật
thường xuyên là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, không chỉ của Sở Tư
pháp.
- Đội ngũ công chức làm công tác thẩm định, góp ý và rà soát văn bản còn
thiếu về số lượng, nhất là những công chức có trình độ chuyên môn sâu và nhiều
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kinh nghiệm thực tiễn. Trong khi đó số lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật ngày một tăng khi tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến, nội dung
thẩm định đa dạng, phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý, rà
soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Triệt để tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
(được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
- Các cơ quan, đơn vị phải xem công tác tham mưu xây dựng VBQPPL,
trong đó có xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là nhiệm vụ chính trị
quan trọng, thường xuyên quán triệt cho đội ngũ làm công tác văn bản về vị trí, vai
trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng VBQPPL. Việc soạn thảo, ban hành
VBQPPL phải được giao cho cán bộ, công chức đủ năng lực, kinh nghiệm trong
lĩnh vực chuyên môn và có kỹ năng soạn thảo văn bản. Đảm bảo tính công khai,
minh bạch cho các VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình soạn thảo,
ban hành.
- Hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định phải đảm bảo đúng thời hạn và thành
phần theo quy định. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi thẩm định phải là văn
bản hoàn chỉnh sau khi đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá
nhân có liên quan, đối với văn bản có quy định về thủ tục hành chính phải có bản
đánh giá tác động về thủ tục hành chính.
- Thường xuyên rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc ngành,
lĩnh vực mình quản lý, phát hiện kịp thời những văn bản, những quy định trái pháp
luật, bị chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã
hội của địa phương, để kịp thời tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay
thế, hủy bỏ, bãi bỏ.
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công
tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và đội ngũ công chức pháp chế ở
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Trên đây là tham luận về công tác thẩm định, góp ý đối với các nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp
luật của trung ương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân
dân tỉnh kịp thời quy định những nội dung được giao thẩm quyền cụ thể hóa; Sở Tư
pháp xin báo cáo trước Hội nghị./.

