
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STP-XD&KTVBQPPL Vĩnh Phúc, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v kiểm tra, rà soát toàn diện các  

văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, 

chống dịch Covid của cấp huyện, cấp xã 

 

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

       - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 101/TB-BCĐ ngày 

06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tỉnh Vĩnh Phúc, văn bản số 47/TB-SYT ngày 11/5/2021 của Sở Y tế ngày 

11/5/2021 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, theo đó giao Sở Tư pháp “Kiểm 

tra toàn diện việc ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của các cơ 

quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã”. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan nêu trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện (Văn phòng, tư pháp, y tế, …) rà soát, kiểm tra toàn bộ 

các văn bản chỉ đạo, điều hành do UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện ban hành, nội dung 

rà soát bao gồm: cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, kiến 

nghị (nếu có) từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày 31/5/2021 và gửi kết quả rà soát 

(theo mẫu đính kèm) về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản 

QPPL, email xdvbqpplvp@gmail.com hoặc hộp thư điện tử của Sở Tư pháp, 

email sotp@vinhphuc.gov.vn) trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh. Đối với những văn bản có nội dung chưa phù 

hợp, đề nghị gửi bản sao văn bản đến Sở Tư pháp để thực hiện kiểm tra, rà soát 

lại trước khi báo cáo UBND tỉnh.  

2. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ rà soát nội dung các văn bản chỉ 

đạo, điều hành do UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 cấp xã ban hành, nội dung rà soát bao gồm: cơ sở pháp lý, 

thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, kiến nghị (nếu có) từ ngày 28/4/2021 

đến hết ngày 31/5/2021 gửi UBND cấp huyện, bản mềm gửi về hộp thư điện tử 

công vụ của UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện giao Văn phòng hoặc 

Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát của cấp xã và gửi kết 

quả về Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp. 

mailto:xdvbqpplvp@gmail.com


 

3. Đối với những văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện, cấp xã ban hành sau ngày 

31/5/2021, đề nghị UBND cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên, chủ động 

kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản và báo cáo định kỳ thứ 

hai hàng tuần (UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã) về Sở Tư 

pháp. Trường hợp phát hiện văn bản có nội dung chưa phù hợp, đề nghị gửi 

ngay văn bản (bản sao) và kết quả rà soát đến Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL để kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Đ/c Giang- 

số điện thoại 0915064024, hoặc Đ/c Hường- số ĐT 0912389658  để phối hợp 

giải quyết.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị.  
        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng Tư pháp cấp huyện (p/h); 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 
           (ĐH 04)  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Nguyễn Văn Bắc 

 



 

 

Mẫu 

Tên cơ quan báo cáo:  

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VỀ 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA UBND/CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/XÃ/, 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH CẤP HUYỆN/XÃ 

 

STT 

Cơ quan 

ban 

hành 

Ký hiệu, tên gọi 

văn bản, ngày 

tháng năm ban 

hành 

Kết quả kiểm tra, rà soát 
Kiến 

nghị, đề 

xuất 

Cơ sở 

pháp lý 

Thẩm 

quyền 
Nội dung 

1 UBND 

huyện/xã 

     

2 Chủ tịch 

UBND 

huyện/xã 

     

3 BCĐ 

phòng 

chống 

dịch 

huyện/xã 

     

       

 


		2021-05-28T17:12:50+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T17:15:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T17:15:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-28T17:15:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




