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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

của Cục Hàng hải Việt Nam 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

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; 

Căn cứ Nghị định 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ giao Thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản 

quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực giao thông vận tải;  

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam. 

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



Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, các Trưởng phòng, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Website Cục HHVN; 

- Lưu: VT, PC 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hồng Giang 

 

  



KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

NĂM 2022 CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-CHHVN ngày    tháng 1 năm 2022  

của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 

25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử 

lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 

20 tháng 12 năm 2021 ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng hải năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng 

hải năm 2022 nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp 

thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ, bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Yêu cầu 

a) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành 

thường xuyên, toàn diện, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. 

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền 

trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 Thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Chương VIII Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

(Chi tiết nội dung thực hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các đơn vị 

a) Phòng Pháp chế 

- Là đầu mối giúp Cục trưởng thực hiện việc tự kiểm tra đối với văn bản có 

thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không 

phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do cơ 

quan mình ban hành, cụ thể là công văn, thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, 

điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác. 



- Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả tự kiểm tra văn bản định 

kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2022) và hàng năm (trước ngày 15/12/2022). 

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra văn bản được giao theo 

phụ lục và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra văn 

bản trong phạm vi quản lý. 

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác 

theo quy định của pháp luật./. 

 



PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CHHVN của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ngày    háng 1 năm 2022) 

 

STT Nội dung kiểm tra, xử lý Cơ quan chủ 

trì, tổng hợp  
Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú 

 Tự kiểm tra 

1 

Phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành năm 2021 

Phòng Pháp 

chế 

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Cục. 
Quý I,II /2022 

Gồm các văn bản được ban hành 

năm 2021 chưa được kiểm tra. 

2 

Phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành trong năm 2022 

Phòng Pháp 

chế 

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Cục 

 

Căn cứ Quyết định ban hành 

Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải. 

3 

Thực hiện tự kiểm tra đối với văn bản có 

thể thức và nội dung như văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản có thể thức không 

phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng 

có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan 

mình ban hành 

Phòng Pháp 

chế các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Cục 

Các phòng, đơn vị liên quan 
Sau khi được ban 

hành 

 

4 

Tự kiểm tra văn bản khi được thông báo 

hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện 

thông tin đại chúng về văn bản do cơ quan 

mình ban hành có dấu hiệu trái pháp luật 

hoặc không còn phù hợp 

Phòng tham 

mưu trình văn 

bản 

Phòng Pháp chế và các 

phòng, đơn vị liên quan 

Sau khi được 

thông báo hoặc có 

yêu cầu, kiến 

nghị 
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