UBND TỈNH SƠN LA
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 322 /BC-BDT

Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật năm 2022 (lần 1)
(Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật
(QPPL) năm 2022; Công văn số 1450/STP-XDKT&TDTHPL ngày 01/11/2022
của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản
QPPL từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022 (năm lần 01), Ban Dân tộc báo
cáo kết quả như sau:
1. Kết quả tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản
1.1. Số văn bản đã tự kiểm tra, rà soát: Không;
1.2. Số văn bản phát hiện trái pháp luật: Không;
1.3. Số văn bản phát hiện trái pháp luật đã được xử lý: Không.
(Biểu 03c kèm theo)
2. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền
2.1. Số văn bản tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền: Không;
2.2. Số văn bản đã kiểm tra: Không;
2.3. Số văn bản phát hiện trái pháp luật: Không;
2.4. Số văn bản phát hiện trái pháp luật đã xử lý: Không;
(Biểu 04b kèm theo)
3. Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát
3.1. Số văn bản QPPL được rà soát trong kỳ báo cáo: 03 văn bản;
3.2. Số văn bản QPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo (số văn bản được đề
nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới): Không;
3.3. Số văn bản QPPL chưa xử lý xong của kỳ trước (số văn bản được đề
nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới): Không.
(Biểu 05c kèm theo)
4. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
4.1. Số văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 01;
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(Mẫu số 03 kèm theo)
4.2. Số văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: Không;
(Mẫu số 04 kèm theo)
4.3. Số văn bản QPPL còn hiệu lực: 03 văn bản;
- Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Nghị quyết Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân
sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên
địa bàn tỉnh Sơn La.
- Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên
môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp
huyện, thành phố tỉnh Sơn La.
- Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Dân tộc tỉnh Sơn La.
(Mẫu số 05 kèm theo)
4.4. Số văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi,
bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: Không.
(Mẫu số 06 kèm theo)
5. Đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL:
Không;
6. Đánh giá về thể chế: Không;
7. Hoạt động phối hợp trong rà soát:
- Ban Dân tộc tỉnh đã tham gia rà soát các văn bản QPPL do HĐND,
UBND tỉnh ban hành trái pháp luật, hết hiệu lực, còn hiệu lực hoặc cần sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn... rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến
lĩnh vực quản lý nhà nước và nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin & Truyền
thông, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn,... năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành kiểm tra, rà soát các văn bản
QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2022 và tham mưu trình UBND tỉnh
báo cáo Uỷ ban Dân tộc theo quy định.
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8. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị: Không.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống
hóa văn bản QPPL năm 2022 lần 1 của Ban Dân tộc tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng;
- Website của Ban;
- Lưu: VP, TTr.
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