
UBND TINH PHU THQ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT . 

sO ThONG TIN vA TRUYEN THÔNG Doe lap — Ty do — Hnh phtIc 

SO: A. /KH-STTTT Phi Tho, ng?zyAf thcng 01 nàm 2020 

KE HOCH 
Cong tác kim tra, xii l, rà soát, h thEng hóa van ban 

quy phim pháp Iut linh vyc Thông tin và Truyên thông nám 2020 

Thirc hin Kê hoch so 5986/KH-UBND ngày 25 tháng 12 nãm 2019 cüa 

UBND tinh ye cong tác kiêrn tra, xü 1, rà soát, h thông boa van bàn quy phrn 
pháp 1ut narn 2020. So' Thông tin và Truyên thông xây dirng kê ho?ch triên khai 
thi.rc hiên nhu' sau: 

I. MIJC D'CIi, YEU CAU 
1. MucdIch 

Cong tác kiêrn tra, x1r 1, rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 
1u.t linh virc thông tin và truyên thông nhàrn phát hin nhQ'ng ni dung trái vth 
Hiên pháp, 1ut, van bàn cña ca quan nhà nt.rc cp trên ho.c không con phü hgp 
vi tInh hInh phát triên kinh tê, xã hi cüa tinh dê kjp thOi d nghj cci quan cO 
thãrn quyn dInh chi vic thi hânh, sCm dOi, bO sung, ban hành van bàn mi thay 
the ho.c bäi bO mt phân ho.c toãn b van bàn, dông thai kiên nghj Co quan có 
thârn quyn xir 1 nhü'ng van d lien quan trong vic ban hành van bàn quy 
pharn trái pháp 1ut, bào dam tInh h9'phiên, hp pháp, thông nhât, dng b cüa 
h thng pháp 1ut Va tInh hInh phát triên kinh té - xã h,i trên dia bàn tinh. 

2. Yêu cu 

Du'Gc tin hành thräng xuyên, lien tuc, toàn diên, khách quan, cong khai, 
rninh bach, dung thm quyn, trinh tir, thu tyc quy dnh. Bâo darn sir phi hp 
chat chê theo quy djnh trong thirc hin tir kirn tra và ki&n tra, xir l, rà soát, he 
thng boa van bàn QPPL lnh virc thông tin và truyn thông. 

ILNOl DUNG 

1. Kim tra, xii' I van ban QPPL 

- T chtc tr kini tra 100% van bàn quy phm pháp lut ITnh vxc thông 
tin và truyn thông do HDND tinh và UBND tinh ban hành trong nãrn 2020 
nhrn kjp th?i tharn rnru, kin nghi si:ra di, b sung, khAc phuc sai sot, han ch 
trong các van bàn quy phrn pháp 1ut lrnh v'rc thông tin và truyn thông. 

- Don v/ chi tn: B phn Pháp ch. 

- Don viphj hQp: Van phông SO', các phông chuyên mon thuôc Sâ. 
- Thai gian thy'c hin.' Trong nãm 2020. 
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2. Rã soât, he thông hóa vn bàn quy phni phâp Iuf 
2.1. Rà soát van bàn QPPL thu'&ngxuye,i 

- Thithng xuyên t ch&c rá soát vAn bAn QPPL theo quy djnh cüa pháp 
luât, lAp danh muc vAn bAn QPPL do HDND, UBND tinh ban hành flnh viic 
thông tin và truyên thông hêt hiu hrc rnt phân hoäc toAn b, tharn miiu, trmnh 
ChO tich UBND tinh cong bô theo quy dnh cüa Nghi djnh so 34/2016/ND-CF ciia Chmnh phi. 

- Don vf chi trI: Bô phn PhAp ch. 

- Don vi phi hç7p: VAn phông S&, các phông chuyên mon thuc S&. 
- Thô'i gian thyc hin: Trong nAm 2020. 

2.2. Rà sodt van bàn QPPL t/zeo ngàiih, liii!, vrc 
- Do'n vj chi trI. Bô phn Pháp ch. 

- Do'n vjphái hQp: VAn phông Si, các phông chuyên mon thuc S. 

- Th&i gian thztc hiên: Thu'c hiên theo k hoch cAa Bô Thông tin vA 
Truyn thông. 

III.TO CIHC THU'C HIN 

1. VAn phôngS& 

Phôi hçip vi B phn phAp chê dé dOn dôc cAc phông chuyên mon thuc 
sa trin khai thirc Iiiên cAc nhim vu có lien quan dn cong tác kim tra, xcr l, rA 
soát, he thng hóa vAn bAn 1mb vixc thông tin và truyn thông thuc trAch nhim 
du'c giao. 

2. Các phông chuyên mon thuc s& 

-Thrc hin ttr kim tra vAn bAn QPPL, vAn bAn có chira QPPL lien quan 
dn linh virc duçc giao tham muu, quAn 1; 

- Phôi hcrp vói B phn phAp ch trong thirc hin cong tác kiêm tra, xr I, 
rà soAt, h thông boa vAn bAn quy phrn phAp 1u.t thuc Imnh virc duqc giao. 

3. B phn PhAp chê 

-Tharn muu cho Giám dc S trong cong tAc chi do trin khai và t chüc 

thuc hin kO hoach nAy. 

- Tham mi.ru ban hAnh vAn bAn chi do, don dc, htràng dan, báo cáo kt 
quA cong tAc kiêm tra, rà soát, h thông hóa vAn bAn QPPL linh v1rc thông tin và 
truyên thông theo quy djnh. 

- Tong h9p vA th1rc hin ch d báo cáo cOng tác kiêrn tra, xi:r 1, rà soAt, 
h thông hóa vAn ban quy phm pháp 1ut theo quy dlnh. 
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1'rnh Hñng Son 

4. Kinh phi thirc hin 

Kinh phi dam bào cho cong tác kiêm tra, xü l, rà soát, h thng hóa van 
bàn quy phm pháp lut lTnh vrc thông tin vã truyên thông duçc ho tn trong 
nguôn kinh phi hot dng cia Sô; ni dung chi, mtrc chi thçrc hin theo quy dinh 
hiên hành. 

Trên day là K hooch cong tác kirn tra, xcr l, rà soát, h thng hóa van 
bàn QPPL linh v11c thông tin vã truyên thông näm 2020. Van phông S, B phn 
Pháp chê và các phông chuyên mon thuc si có trách nhim to chi.rc thuc hiên. 
Trong qua trinh thirc hin, nêu có khó khän, vuàng mac yêu câu báo cáo Giám 
dôc S ( qua B ph.n Pháp chê tong hp) dê xern xét, giái quyêt. 

Noinliân: 
- UBND tnh (dé B/c); 
- SO Tir pháp ( dê Tong hQp); 
- Giárn dOc, các PGD SO'; 
- Các phOng chuyên mOn thuôc SO' (dé 
Th/h ); 

- Luii: VT. PC ( F-I.Narn, 12b). 
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