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Số:    /KH-UBND Tân Quy Đông, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

  

 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 

trên địa bàn phường Tân Quy Đông 

 

Để kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, mâu 

thuẫn, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc những văn bản không còn phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử 

lý theo quy định tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Uỷ ban nhân dân 

Phường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng văn bản quy phạm pháp luật cần được rà soát 

 Phạm vi, đối tượng rà soát bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Phường ban hành theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Nội dung rà soát  

- Thực hiện việc rà soát văn bản thường xuyên ngay sau khi có căn cứ rà 

soát (gồm văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát và tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và rà soát theo 

định kỳ hàng năm. 

- Quy trình thực hiện rà soát: theo quy định từ Điều 145 đến Điều 154 của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

- Báo cáo kết quả rà soát; lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn 

hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế để công bố theo quy định.  

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 

tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công 

tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

 



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- UBND phường Tân Quy Đông rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân Phường ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 

thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp trước 

ngày 05/01/2022. 

Trên đây là kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên 

địa bàn phường Tân Quy Đông./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- Đảng ủy phường; 

- HĐND phường; 

- Chủ tịch và PCT phường; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 

 
 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐÔNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH MỤC VBQPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2018 ĐẾN NGÀY 31/10/2018 ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        tháng        năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

 

STT Tên loại văn bản Nội dung trích yếu Ngày ban hành 
Thời điểm có 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

1 04/2018/QĐ-UBND 

Về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

26/3/2018 10/4/2018 

2 25/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
08/10/2018 30/10/2018 

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

3 05/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 
23/4/2018 18/5/2018 



4 09/2018/QĐ-UBND 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2001/QĐ.UB ngày 06 tháng 10 

năm 2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học 

tỉnh Đồng Tháp 

04/5/2018 18/5/2018 

5 12/2018/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,bổ nhiệm lại 

công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

28/5/2018 05/6/2018 

6 18/2018/QĐ-UBND 
về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 

năm 2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp 
06/7/2018 14/11/2018 

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

7 164/2018/NQ-HĐND  

Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn địa phương, quyết toán ngân 

sách hàng năm; giao dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm; 

quyết định và phân bổ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

hàng năm; phê chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách; hệ thống 

biểu mẫu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

8 165/2018/NQ-HĐND 

Quy định phân cấp và mức chi hoạt động kinh tế đối với các 

nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

9 166/2018/NQ-HĐND 
Quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 
18/7/2018 01/8/2018 



10 167/2018/NQ-HĐND 

Quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

11 168/2018/NQ-HĐND 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm 

định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh 

giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

12 169/2018/NQ-HĐND 

Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt 

động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

13 170/2018/NQ-HĐND 
Về việc thông qua phân bổ chi tiết nguồn vốn 10% còn lại của 

kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Tỉnh quản lý và phân bổ 
18/7/2018 01/8/2018 

14 171/2018/NQ-HĐND 

Về phương án phân bổ chi tiết từ nguồn tăng thu xổ số kiến 

thiết năm 2017 và số dư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết đã phân 

bổ cho các công trình xây dựng cơ bản các năm trước chưa sử 

dụng do Tỉnh quản lý và phân bổ 

18/7/2018 01/8/2018 

15 174/2018/NQ-HĐND 

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

16 175/2018/NQ-HĐND 
Quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt 

buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
18/7/2018 01/8/2018 



17 176/2018/NQ-HĐND 

Quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020 

18/7/2018 01/8/2018 

18 177/2018/NQ-HĐND 
Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
18/7/2018 01/8/2018 

19 01/2018/QĐ-UBND 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc 

quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

19/01/2018 01/02/2018 

20 02/2018/QĐ-UBND 
Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 
19/01/2018 01/02/2018 

21 03/2018/QĐ-UBND 
Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 
19/01/2018 01/02/2018 

22 06/2018/QĐ-UBND 
Về vệc quy định giá dịch vụ thu gom,vận chuyển và xử lý rác thái 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
04/5/2018 15/5/2018 

23 07/2018/QĐ-UBND 

Về việc bổ sung Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy 

định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

04/5/2018 15/5/2018 



24 08/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
04/5/2018 15/5/2018 

25 11/2018/QĐ-UBND 

Về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

14/5/2018 01/6/2018 

26 20/2018/QĐ-UBND 

Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

27 22/2018/QĐ-UBND 
Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
20/8/2018 01/9/2018 

28 23/2018/QĐ-UBND 

Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm 

định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự 

toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

07/9/2018 20/9/2018 

29 28/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt 

động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
23/10/2018 05/11/2018 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

30 172/2018/NQ-HĐND 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về 

việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 



31 173/2018/NQ-HĐND 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/2017/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về 

việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước 

để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

18/7/2018 01/8/2018 

32 24/2018/QĐ-UBND 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý, cấp phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết 

định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tháp 

20/9/2018 01/10/2018 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

33 27/2018/QĐ-UBND 
Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thuỷ lợi trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 
22/10/2018 05/11/2018 

VI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 

34 10/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp 
11/5/2018 25/5/2018 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

35 13/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Uỷ 
29/5/2018 15/6/2018 



ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

36 16/2018/QĐ-UBND 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

26/6/2018 10/7/2018 

37 19/2018/QĐ-UBND 

Ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở 

giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

16/7/2018 10/8/2018 

38 29/2018/QĐ-UBND 

Sửa đổi Điều 5 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 

năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

24/10/2018 10/11/2018 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

39 14/2018/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý dự 

án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước 

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

08/6/2018 20/6/2018 

40 15/2018/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định về mức giá tối đa để bán, cho thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

25/6/2018 16/7/2018 

41 17/2018/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở 

và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
06/7/2018 18/7/2018 

IX. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 



42 21/2018/QĐ-UBND 
Quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) 

Phong Hòa - Thới An 
18/7/2018 01/8/2018 

X. LĨNH VỰC Y TẾ 

43 26/2018/QĐ-UBND 

Về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng,                                

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm 

theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

15/10/2018 01/11/2018 

 

* Tổng:  43 Văn bản ( 14 Nghị quyết; 29 Quyết định) 
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