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 QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030” 

 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BNV ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ 

giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 

2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”. 

 Điều 2. 

 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và 

các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 2. Giao Tạp chí Tổ chức Nhà nước phối hợp Vụ Pháp chế triển khai Kế 

hoạch, tổ chức viết bài, biên tập, cập nhật tin, bài tuyên truyền về Đề án: “Hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

 3. Kinh phí thực hiện Đề án năm 2022 được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1378/QĐ-BNV ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Quyết 

định số 28/QĐ-BNV ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương 

trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2022. Trong các năm tiếp theo, kinh phí thực 

hiện Đề án thực hiện theo Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước, Chương 
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trình công tác và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm 

của Bộ Nội vụ. 

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

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, PC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 
Nguyễn Duy Thăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ NỘI VỤ 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày      tháng     năm 2022) 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ thành các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất giữa các 

quy định của Đảng và của pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ được hoàn thiện, 

khắc phục các quy định còn chồng chéo, vướng mắc, khó khăn khi thực hiện, 

không khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống 

pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ từ trung 

ương đến địa phương. 

 3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về việc xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ bảo đảm tính kịp thời, chất 

lượng. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, phù hợp; công khai, minh bạch về 

tình hình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 III. NỘI DUNG 

 1. Nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

 a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

và Quyết định số 285/QĐ-BNV ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các đơn 

vị chủ trì đề xuất các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL phù hợp thực 

tiễn, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hợp lý, hợp pháp trong hệ thống pháp 

luật từ trung ương đến địa phương. 

 b) Quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL phải có đánh giá tác động 

chính sách của đối tượng chịu sự tác động đối với các vấn đề mới; tham vấn các 

chuyên gia, các nhà khoa học; lấy ý kiến rộng rãi người dân và đối tượng tác động 

của văn bản QPPL dự kiến xây dựng để ban hành văn bản QPPL bảo đảm tính 

minh bạch, khách quan, thống nhất, phù hợp thực tiễn. 

 c) Các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL đề xuất được đưa vào 

Chương trình xây dựng văn bản QPPL hằng năm của Bộ Nội vụ. 
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 2. Nhiệm vụ Vụ Pháp chế 

 a) Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đề xuất các nhiệm vụ xây 

dựng, hoàn thiện văn bản QPPLgiai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.  

 b) Chủ trì tổng hợp Chương trình xây dựng văn bản QPPL hằng năm của Bộ 

Nội vụ, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định. 

 c) Nghiên cứu, đánh giá độc lập về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi 

và phù hợp với thực tiễn của các văn bản QPPL được ban hành thuộc lĩnh vực Nội 

vụ và đề xuất Lãnh đạo Bộ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

 d) Tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ, theo 

dõi thi hành pháp luật, đánh giá việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ, kịp 

thời phát hiện các văn bản ban hành trái thẩm quyền, sai về nội dung, hình thức để 

đề xuất Lãnh đạo Bộ xử lý theo quy định của pháp luật. 

 đ) Rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ còn chồng chéo, mâu  

thuẫn, không phù hợp thực tiễn, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

 3. Nhiệm vụ thông tin, phổ biến, tuyên truyền 

 a) Vụ Pháp chế chủ trì phổ biến Kế hoạch này đến các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, bảo đảm Kế hoạch 

được triển khai hiệu quả trên thực tế. 

 b) Tạp chí Tổ chức Nhà nước xây dựng bài viết, thông tin tuyên truyền, phổ 

biến trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước điện tử về các nội dung: 

 - Tuyên truyền mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ngành Nội vụ 

giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Nội vụ về việc áp dụng, thực  thi 

pháp luật.  

 - Thông tin, tuyên truyền để tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn ngành về thực thi pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

 - Thông tin kịp thời về các nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ.  

 - Xây dựng bài viết, mục chuyên đề về những điểm mới của văn bản QPPL 

mới được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 - Trách nhiệm tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ của 

các cơ quan, tổ chức có liên quan 

 c) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về 

định hướng xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ; dự kiến các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
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tại các dự thảo văn bản QPPL; các văn bản QPPL đã được cấp có thẩm quyền ký 

ban hành để kịp thời tuyên truyền, phổ biến. 

 III. KINH PHÍ 

 1. Nguồn kinh phí 

 Kinh phí thực hiện Đề án năm 2022 được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1378/QĐ-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trong các 

năm tiếp theo, nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định giao dự toán ngân 

sách hằng năm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

 2. Dự toán kinh phí  

 Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài 

chính và các đơn vị có liên quan lập Dự toán kinh phí thực hiện trên cơ sở nguồn 

kinh phí được giao theo Quyết định số 1378/QĐ-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Dự toán 

kinh phí các năm tiếp theo căn cứ nguồn ngân sách hằng năm được giao theo 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ 

a) Căn cứ Đề án được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-BNV 

ngày 05/4/2022 để đề xuất xây dựng văn bản QPPL của cơ quan, đơn vị trong 

Chương trình xây dựng văn bản QPPL hằng năm của Bộ Nội vụ. Căn cứ điều kiện 

cụ thể của đơn vị, ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước được giao trong giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030. 

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL hằng 

năm được giao, bảo đảm đầy đủ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

c) Báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng xây dựng văn bản QPPL, báo 

cáo về tính khả thi trong quá trình áp dụng văn bản QPPL của Bộ Nội vụ và gửi về 

Vụ Pháp chế để tổng hợp chung. 

2. Vụ Pháp chế 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để triển khai thực 

hiện Kế hoạch. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2022. 

b) Lập Dự toán kinh phí: Tháng 4/2022; thanh quyết toán kinh phí: Tháng 

12/2022. 

c) Chủ trì, phối hợp với Tạp chí Tổ chức Nhà nước viết bài, tham gia nội 

dung tuyên truyền về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ngành Nội 

vụ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

3. Tạp chí Tổ chức Nhà nước 

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiến 
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hành tuyên truyền về hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ngành Nội vụ giai đoạn 

2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện: Từ Tháng 4/2022 

đến Tháng 12/2022. 

b) Chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển 

khai Kế hoạch, viết bài, biên tập, cập nhật thông tin, điểm tin tuyên truyền về xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện: Từ Tháng 4/2022 đến Tháng 

12/2022. 

c) Phối hợp Vụ Pháp chế lập dự toán kinh phí cho công tác thông tin, phổ 

biến, tuyên truyền về xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ngành Nội vụ 

giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện: Tháng 

4/2022. 

4. Văn phòng Bộ 

Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và các đơn vị 

có liên quan tiến hành thanh quyết toán hợp đồng theo quy định. Thời gian thực 

hiện: Tháng 4/2022 đến Tháng 12/2022. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 

2030”. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Vụ Pháp chế để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./. 
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