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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát  

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 152/STP-XDVB&PBGDPL ngày 14/11/2022 của 

Sở Tư pháp Cao Bằng về việc báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Sở Ngoại vụ báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

 I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) 

1.1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 3509/KH-UBND ngày 

10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Ngoại vụ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tự kiểm tra, 

rà soát các văn bản thuộc phạm vị quản lý của ngành và các văn bản thuộc Sở 

tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả rà 

soát từ ngày 01/01/2022. Qua rà soát, Sở Ngoại vụ có 01 văn bản QPPL cần 

được thay thế, sửa đổi thực hiện theo Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 

28/11/2021 của Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ địa phương. 

1.2. Về tổ chức bộ máy, biên chế; kinh phí; cộng tác viên 

Về bố trí biên chế tại đơn vị: công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản 

QPPL chủ yếu do công chức các phòng chuyên môn thực hiện kiêm nhiệm. 

Về kinh phí: Sở sử dụng kinh phí tự chủ của đơn vị để chi trả theo quy định. 

1.3. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

Sở Ngoại vụ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư 

pháp tổ chức. 

2. Công tác xây dựng văn bản QPPL 

Trong năm 2022, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban 

hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về việc Ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. Thay 

thế Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
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hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 4 của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao 

Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 

năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Việc ban hành Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 nhằm thực hiện theo Thông tư số 

03/2021/TT-BNG ngày 28/11/2021 của Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 

địa phương. 

Việc tham mưu ban hành văn bản đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục xây 

dựng VBQPPL theo quy định. 

3. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao, Sở Tư pháp thực 

hiện việc tự kiểm tra, rà soát, báo cáo theo quy định. 

- Số văn bản phát hiện có nội dung trái pháp luật về thẩm quyền, nội 

dung, văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, hiệu lực, thể thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản: Không có 

- Tình hình tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp 

luật theo kết luận, kiến nghị của Bộ Tư pháp và báo cáo kết luận của Sở Tư 

pháp: Không có. 

- Công tác kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực: Không phát hiện sai sót. 

-  Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản năm 2022:  

Trong năm 2022, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở Ngoại vụ 

đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát các văn bản do đơn vị tham mưu cho tỉnh, từ 

01/01/2022 đến nay chưa phát hiện văn bản nào cần xử lý, sai sót. 

4. Về công tác rà soát văn bản QPPL 

Trong năm 2022, qua rà soát, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng, ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về việc Ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại 

vụ. Quyết định số số 33/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 thay thế Quyết định 

số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng. (Có danh mục văn bản rà soát gửi kèm) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ưu điểm 

Việc xây dựng và ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của đơn vị 

thực hiện đúng với các quy định hiện hành. 

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật luôn được 

Lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hàng năm. 

2. Hạn chế 

Hiện nay, cán bộ của đơn vị đang phải thực hiện công tác kiêm nhiệm nên 

gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL hàng năm. Do chưa có cán bộ chuyên trách nên khó tránh khỏi việc hạn 

chế về mặt nghiệp vụ trong quá trình thực hiện 

3. Nguyên nhân  

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này chưa được tập huấn thường xuyên 

nên còn thiếu kinh nghiệm. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh thường 

xuyên tổ chức các lớp tập huấn triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư Pháp; 

- GĐ, các phó GĐ; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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