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Kính gửi: Bộ Quốc phòng. 
 

Thực hiện Công văn số 885/BQP-BĐBP ngày 30/3/2021 của Bộ Quốc 

phòng về việc triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp 

với quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết 

quả rà soát, như sau: 

1. Quá trình tổ chức thực hiện 

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành và 5 huyện biên giới tiến hành rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây 

dựng Bộ đội Biên phòng và thực thi nhiệm vụ biên phòng trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát: 

- Văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành gồm: 

438 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 169 văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND tỉnh ban hành, 269 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành. Hiện còn 03 quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, 

bảo vệ biên giới, cụ thể:  

+ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND các huyện ban hành gồm: 

39 văn bản, trong đó 20 Quyết định, 19 Nghị quyết. 

Các văn bản nêu trên đang còn hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định 

của Luật Biên phòng Việt Nam, không phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. 
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3. Khó khăn, vướng mắc 

-  Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc 

gia, xây dựng Bộ đội Biên phòng được xây dựng, ban hành trong thời gian dài, 

có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh, do đó 

việc thống kê, rà soát gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật là nội dung có yêu cầu cao 

về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, trong khi đó đội ngũ cán bộ được 

giao thực hiện rà soát chủ yếu là kiêm nhiệm nên hiệu quả rà soát chưa cao, mới 

chỉ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Cơ sở vật chất, trang bị, vật tư, phương tiện và cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, 

kỹ năng rà soát văn bản chưa cao nên chất lượng rà soát còn có những hạn chế nhất 

định. 

- Kinh phí bảo đảm cho hoạt động rà soát văn bản chưa được quy định cụ 

thể về nguồn, mục chi, mức chi nên phải vận dụng ở nguồn kinh phí nghiệp vụ 

chung, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm 

phù hợp với quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, UBND tỉnh trân trọng đề 

nghị Bộ Quốc phòng xem xét, ban hành và sớm công bố hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật; xây dựng phần mềm quản lý, rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu 

về pháp luật đồng bộ với Luật Biên phòng Việt Nam, triển khai thống nhất trên 

toàn quốc để thuận lợi tra cứu, theo dõi, tự kiểm tra văn bản. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Tư lệnh BĐBP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ CHBP tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh  
- Lưu: VT, THNC(NTT). 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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