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KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế
năm 2022 thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về
công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
An Giang.
Sở Xây dựng lập Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
năm 2022 thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 30/12/2021
của UBND tỉnh và phát hiện các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp
luật hoặc không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành, tình hình thực hiện
thực tế tại cơ quan, đơn vị, qua đó xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp.
- Tăng cường trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các cơ quan chuyên
môn thuộc Sở trong việc tham mưu cho Giám đốc, UBND tỉnh trong công tác
xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
- Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định
trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với
tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đề xuất đình chỉ, bãi bỏ, thay thế,
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp,
tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát
triển kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu:
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ
công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và
người có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG
1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
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- Nội dung thực hiện: xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật đã đăng ký trong lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện:
+ Phòng Kinh tế, vật liệu xây dựng-Quản lý xây dựng: Quyết định quy định
về giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An
Giang (thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018). Thời gian
thực hiện và hoàn thành: Quý I/2022.
+ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc:
(1) Quyết định Quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án
quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trên
địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Quý III/2022.
(2) Nghị quyết về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang. Thời gian thực hiện và hoàn thành: tháng 9/2022.
(3) Nghị quyết về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Châu Đốc, tỉnh An
Giang. Thời gian thực hiện và hoàn thành: tháng 11/2022.
+ Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật: ban hành
Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở
xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian thực
hiện và hoàn thành: Quý II/2022.
2. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
- Nội dung thực hiện: tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đối
với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) do Sở Xây dựng ban hành,
tham mưu ban hành trong thời gian qua. Nội dung kiểm tra thực hiện theo đúng
quy định tại Điều 3 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính
phủ về kiểm tra VBQPPL; thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để kịp thời
phát hiện, khắc phục những sai sót, vướng mắc, tồn tại phát sinh trong công tác
xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa tại các cơ quan, đơn vị.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập Tổ
kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, báo cáo Lãnh
đạo Sở kết quả kiểm tra tại các cơ quan.
- Thời gian thực hiện và hoàn thành: năm 2022.
3. Công tác pháp chế:
- Nội dung thực hiện: tiếp tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức
pháp chế tại cơ quan, đơn vị theo quy định; tạo điều kiện cho công chức pháp chế
của cơ quan, đơn vị được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực
hiện nhiệm vụ công tác pháp chế; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng và
đầy đủ các quy định về công tác pháp chế.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.
- Thời gian thực hiện và hoàn thành: năm 2022.
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4. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:
- Nội dung thực hiện: tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ trong lĩnh vực
ngành Xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở và bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực ngành Xây
dựng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện:
+ Văn phòng: tổ chức lớp tập huấn về quản lý đất đai, Nhà ở - quy hoạch
kiến trúc và Trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (02 lớp).
Thời gian thực hiện và hoàn thành: quý II/2022.
+ Phòng QLN&HTKT: tổ chức lớp tập huấn các quy định pháp luật về quản
lý bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện và hoàn thành: quý II/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:
- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2022 của
Sở Xây dựng; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn về
nghiệp vụ trong lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh; tham mưu lãnh đạo
Sở cử cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL, công tác pháp chế
cho đội ngũ công chức của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.
- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát
và hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực ngành Xây dựng, tham mưu Lãnh đạo
Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh
phí cho hoạt động của công tác này.
- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và công tác pháp chế năm 2022 của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của
Văn phòng Sở và báo cáo kết quả theo quy định.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống
hóa VBQPPL và công tác pháp chế năm 2022 báo cáo Lãnh đạo Sở, Sở Tư pháp,
UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp trên và các đơn vị liên quan theo quy định.
Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6); báo cáo năm (trước ngày 15/12).
2. Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở:
- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và công tác pháp chế năm 2022 của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được
phân công và báo cáo kết quả theo quy định.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật
trong phạm vi quản lý, báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng (qua Văn phòng Sở) để
tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 10/6); báo cáo năm (trước ngày 10/12).
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Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
và công tác pháp chế năm 2022 của Sở Xây dựng./.
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