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Số: 1736 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình
thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm
hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng
_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 12/02/2020
của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành
pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng.
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Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và đơn vị liên
quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và
hiệu quả.
Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện
việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và
kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các Kế
hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
,- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Các Sở XD: Yên Bái, Hải Dương;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Sinh
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KẾ HOẠCH
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật
và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của
Bộ Xây dựng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1736 /QĐ-BXD ngày 31/12/2020
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Nội dung công việc

Đơn vị
chủ
trì/đầu
mối

Đơn vị
phối hợp

Thời
gian
thực
hiện

Địa điểm
kiểm tra

I. KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc Vụ Pháp Các đơn Năm
liên tịch ban hành ngay sau khi văn bản được
chế
vị chuyên 2021
ban hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của
môn theo
cơ quan, tổ chức, cá nhân.
lĩnh vực
2. Kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản do Bộ
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND và
Các đơn Năm
UBND cấp tỉnh ban hành có nội dung liên quan Vụ Pháp vị chuyên 2021
đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
chế
môn theo
lĩnh vực

Kiểm tra
thực tế tại
Yên Bái,
Hải Dương

II. THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành
pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
Các đơn
năm 2021 theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính Vụ Pháp vị chuyên Quý
phủ ban hành.
chế
môn theo II, III,
lĩnh vực
IV
2. Theo dõi tình hình thi hành các Luật mới ban
hành (Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng).

Yên Bái,
Hải Dương

III. KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính tại một số địa phương, nội Vụ Pháp Thanh tra Quý
chế
Bộ và các II, III,
dung kiểm tra theo quy định tại Nghị định số
đơn vị có
IV
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính
liên quan
phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Yên Bái,
Hải Dương

