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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

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

phạm pháp luật; 

Xét 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 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng 

Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ PC, NTTT (55). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Tâm 
 



 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 

 

KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………. /QĐ - BTTTT ngày……./12 /2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Thông qua hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền để kịp 

thời phát hiện và kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền những văn bản quy phạm 

pháp luật không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm việc tổ chức thực hiện kiểm tra văn bản hiệu quả, đúng quy định. 

- Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo 

đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tự kiểm tra văn bản 

-  Đối tượng kiểm tra: các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành trong năm 2023. 

- Dự kiến số lượng: 25 - 40 văn bản. 

- Thời gian: cả năm. 

2. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 

- Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra với các văn bản do Bộ trưởng, thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan 

đến lĩnh vực thông tin và truyền thông được gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Dự kiến số lượng: 150 văn bản. 

- Thời gian: cả năm. 



3. Kiểm tra theo chuyên đề 

- Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra với các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành; văn bản QPPL do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến 

lĩnh vực thông tin và truyền thông được gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông liên 

quan đến lĩnh vực báo chí được ban hành trong giai đoạn 2019-2022.  

- Dự kiến số lượng: 50-100 văn bản. 

- Thời gian: cả năm 

4. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra văn bản QPPL 

- Nội dung: tập huấn nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL, văn bản QPPL 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

- Đối tượng: các cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin  

và Truyền thông. 

- Thời gian: Quý II-IV. 

III.  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí triển khai thực hiện được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà 

nước và các nguồn hợp pháp khác của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Việc sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch phải đúng mục đích, nội dung, 

chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu tài chính 

và các quy định hiện hành. 

IV. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

 1. Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo 

các nội dung của Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.  

 2. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng và trình lãnh 

đạo Bộ phê duyệt kinh phí bảo đảm triển khai khai đúng tiến độ. 

3. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

đơn vị mình. 

 

 


		2022-12-21T09:47:33+0700
	Hồ Hồng Hải


		2022-12-22T08:40:55+0700
	Phan Tâm


		2022-12-23T09:51:46+0700


		2022-12-23T09:51:46+0700


		2022-12-23T09:51:46+0700




