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Kính gửi:…………………………………………………… 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) thì văn bản quy phạm pháp luật phải được 

định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Do vậy, 

năm 2023, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 thống nhất trong cả nước (thời điểm ấn định 

văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2023). Để việc 

triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo 

đảm tiến độ và chất lượng, Bộ Tư pháp xin thông tin cụ thể như sau: 

1. Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023 

và đăng tải tại: (i) Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Mục Hướng 

dẫn nghiệp vụ; Lĩnh vực soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và 

hợp nhất VBQPPL; (ii) Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp 

nhất văn bản QPPL, Mục Rà soát và hệ thống hóa VBQPPL, tiểu mục Hướng 

dẫn nghiệp vụ (https://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-nghiep-vu-ra-

soat.aspx).  

Đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu Tài liệu nêu 

trên để phục vụ việc tham mưu, xây dựng Kế hoạch và triển khai hiệu quả nhiệm 

vụ hệ thống hoá văn bản theo quy định của pháp luật. 

https://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-nghiep-vu-ra-soat.aspx
https://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-nghiep-vu-ra-soat.aspx
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2. Mọi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 2019 - 2023, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Cục Kiểm tra văn bản 

văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính, số điện thoại: 024.62739658) để được 

theo dõi, phối hợp xử lý. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Bộ (để biết); 

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).                                    

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 
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Cơ quan dự kiến phát hành: 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ quan khác quy định tại khoản 2a Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP (được bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP): Văn phòng Quốc hội... 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Vụ PC và QLKH, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Vụ PC và QLKH, Tòa án nhân dân tối cao; 

- Vụ Pháp chế, Kiểm toán nhà nước; 
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