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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát văn bản  

quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ phủ 

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

phạm pháp luật;  

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TTLT-BTP-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc 

UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện; 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của 

UBND huyện về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn huyện năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Đinh Thị Huê-Phó Trưởng phòng Tư pháp: Trưởng đoàn 
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2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng-Phó Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền 

huyện: Phó đoàn 

3. Ông Lê Hải Quyền- Chuyên viên văn phòng cấp ủy và chính quyền 

huyện: Thành viên 

4. Ông Nghiêm Đình Quyết-Chuyên viên phòng Tư pháp: Thành viên 

5. Ông Hoàng Đức Giang-Chuyên viên phòng Tư pháp: Thành viên 

6. Bà Phạm Thị Phương-Chuyên viên phòng Nội vụ: Thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

- Kiểm tra, rà soát văn bản theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19 

tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 

2022. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát; kiến nghị và đề xuất phương án xử 

lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (nếu có); báo cáo UBND huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                

                   

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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