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KẾ HOẠCH
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 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;
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Đảm bảo và tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục để kịp thời, chất
lượng và đạt tiến độ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.
2. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, vai trò tham mưu của các
phòng/đơn vị chuyên môn thuộc Sở trong việc chuẩn bị dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Văn bản QPPL được soạn thảo, ban hành phải đảm bảo tính hợp hiến,
hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG (Theo Phụ lục chi tiết đính kèm)
III. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các phòng/đơn vị chuyên môn được phân công soạn
thảo VBQPPL
- Chủ động và tiếp tục triển khai công tác tham mưu xây dựng và ban hành
văn bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành quản lý, đảm bảo phù hợp theo
các điều, khoản, điểm được quy định trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp
trên, nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh, các biện pháp nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
- Tổ chức soạn thảo văn bản trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy
định, trình tự, thủ tục, tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm đối với nội dung dự thảo
văn bản do bộ phận mình đề xuất và đăng ký.
- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các
cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc góp ý, thẩm định, đánh giá tác động của
chính sách quy định trong dự thảo văn bản, đánh giá tác động của thủ tục hành
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chính, bình đẳng giới (nếu có) theo quy định trước khi tham mưu Sở trình Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Áp dụng các quy định có liên quan về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và
hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để chủ động phối hợp xây dựng dự toán,
thanh quyết toán đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động xây dựng và hoàn thiện
văn bản quy phạm pháp luật tại bộ phận.
2. Trách nhiệm của Phòng Pháp chế
- Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan trong quá trình soạn thảo,
góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi tham mưu Sở trình UBND tỉnh.
- Phối hợp cùng các phòng chuyên môn trong việc triển khai nhiệm vụ xây
dựng và ban hành VBQPPL của tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
- Phối hợp và đôn đốc kịp thời tiến độ xây dựng và ban hành VBQPPL theo
hợp đồng trách nhiệm đã ký kết giữa Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ
3. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hỗ trợ và phối hợp thực
hiện thanh quyết toán theo quy định đối với các hạng mục liên quan phù hợp với
quy định của pháp luật hiện hành đối với kinh phí xây dựng VBQPPL đã được
phân bổ từ các cơ quan có thẩm quyền.
IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Pháp chế chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ
chức triển khai thực hiện soạn thảo VBQPPL theo Kế hoạch này.
2. Các Phòng, đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Sở có trách nhiệm tổ
chức thực hiện theo tiến độ của phụ lục Kế hoạch này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các phòng/đơn vị kịp thời thông tin
tình hình vướng mắc, khó khăn về Phòng Pháp chế (nếu có) để tổng hợp và báo
cáo kịp thời cho Lãnh đạo Sở xem xét và chỉ đạo./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng QLK, QLC, VP,TĐC;
- Lưu: VT, PC.
PC064-KHxaydungVBQPPL\5b.
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KẾ HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 61/KH-SKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2019)
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Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối
hợp

Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao
động và học tập
Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động
trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh
Đồng Nai
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở
Khoa học và Công nghệ
Ban hành Quy định về công tác quản lý an toàn bức
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Văn phòng
Phòng Quản lý
chuyên ngành

Ghi chú

