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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

 
Kính gửi: Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1149/STP-XDKT&THPL ngày 08/9/2022 của Sở Tư 

pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục văn bản theo chuyên đề, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn trực thuộc Sở căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc phòng tham 

mưu để tổng hợp gửi Sở Tư pháp, cụ thể như sau:  

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do phòng mình tham mưu trình 

HĐND, UBND tỉnh ban hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không 

được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy 

phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, 

người không có thẩm quyền ban hành thuộc nội dung các Chuyên đề sau: 

a) Chuyên đề 1: Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

Đối với chuyên đề này, các cơ quan cần thực hiện rà soát các văn bản liên 

quan đến: 

- Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống, dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2022 ban hành từ ngày 01/01/2020 đến 

ngày 15/11/2022 đang còn hiệu lực. 

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở ban hành 

từ ngày 01/01/2008 đến ngày 15/11/2022 đang còn hiệu lực. 

b) Chuyên đề 2: Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc triển khai thực 

hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030 

Đối với chuyên đề này, các cơ quan cần thực hiện rà soát các văn bản liên 

quan đến: 
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- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 

20/12/2022. 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững ban hành từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 

20/12/2022. 

- Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia 

về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ban hành 

từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 20/12/2022. 

2. Lập danh mục (theo phụ lục gửi kèm Công văn này) và xây dựng báo cáo 

kết quả rà soát văn bản gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp, trước ngày 08/11/2022 

đối với Chuyên đề 1 và trước ngày 15/12/2022 đối với Chuyên đề 2.  

Nhận được văn bản này, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên,                                                                    

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);                                                                                     

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH 

 

 

STT 

Tên loại văn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản 
Ngày có hiệu lực 

I CHUYÊN ĐỀ 1 

1      

2      

3      

…      

II CHUYÊN ĐỀ 2 

1      

2      

3      

…      

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BAN HÀNH  

BẰNG HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

STT 

Tên loại 

văn bản 
Cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản 

 

Ghi chú 

I CHUYÊN ĐỀ 1 

1      

2      

…      

II CHUYÊN ĐỀ 2 

1      

2      

…      

 

 



 

Phụ lục III 

DANH MỤC VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT HOẶC CÓ THỂ THỨC NHƯ VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN, NGƯỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 

 

STT 
Tên 

loạivăn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng,năm ban hành 

văn bản 

 

Tên gọi của văn bản 

 

Ghichú 

I CHUYÊNĐỀ 1 

1      

2      

…      

II CHUYÊNĐỀ 2 

1      

2      

…      
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