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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2544  /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày  26   tháng 7 năm 2021

 V/v nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn

thiện hệ thống pháp luật và tăng cường
hiệu quả thi hành pháp luật

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng

Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng

cường hiệu quả thi hành pháp luật (sau đây viết là Chỉ thị số 43/CT-TTg),

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện, thành phố có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Ban

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cu ̉a Chi ́nh phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pha ́p thi hành Luật ban hành văn ba ̉n quy phạm pháp

luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng

Chính phủ và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh ban

hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật.

1.2. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn để chủ

động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi

hành pháp luật theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại

biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về từng lĩnh vực cụ thể.

1.3. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của cơ quan,

đơn vị, địa phương; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công
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chức, cá nhân, tổ chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp

luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu

tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng

pha ́p luật với tăng cường hiệu qua ̉ thi hành pha ́p luật.

1.4. Chủ động rà soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội

dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo,

bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường,

bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân,...chú trọng hoàn thiện

pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

1.5. Chú trọng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính

sách để đề xuất việc hoàn thiện pháp luật. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật

phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ

tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp.

1.6. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan

trong quá trình xây dựng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp,

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời lập

đề nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy

ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện các Luật, Nghị định, Thông tư, các văn

bản quy phạm pháp luật của Trung ương giao quy định chi tiết bảo đảm phù hợp

với quy địhnh của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.7. Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ

chức đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng việc lấy ý kiến các

chuyên gia, nhà khoa học, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp

của văn bản. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để

bảo đảm tính khả thi.

1.8. Có giải pháp cụ thể, đồng bộ để xây dựng, bố trí, điều động, luân chuyển

các cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo

hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt ra. Tăng

cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Củng cố

kiện toàn tổ chức pháp chế, đội ngũ công chức pháp chế các sở, ngành, tổ chức làm

công tác xây dựng pháp luật  theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ,

ngành trung ương. Ưu tiên, tăng cường nguồn lực, nhất là nguồn tài chính đầu tư

cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện và thi hành pháp luật.
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1.9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; phân

công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất

chính sách và soạn thảo, trình văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục triệt để tình

trạng chậm trình ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật theo chương trình công

tác, kế hoạch tổ chức các kỳ họp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, danh

mục quyết định quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ

hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với

các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Chú trọng kiểm

tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục

lợi chính sách”.

1.10. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xác

định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân,

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật;

cơ chế giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm minh,

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đối với các vụ việc vi phạm trong tổ chức

thi hành pháp luật, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, kịp thời có

biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để, đúng pháp luật.

1.11. Tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ

chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của

người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về

vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

1.12. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và

chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý

thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật. Đổi mới phương pháp,

tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ

của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

1.13. Tăng cường hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm

pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc

không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật.

1.14. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và

thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy

phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
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2. Giám đốc Sở Tư pháp:

2.1. Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh

trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành

pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành

phố nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm

định văn bản quy phạm pháp luật; không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự thảo

văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); theo dõi

sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.

2.3. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện các kế

hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề, lĩnh vực, bảo đảm

tính bao quát, toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm

quyền, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật.

2.4. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của

các sở, ban, ngành, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

2.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ

cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế của các sở, ban,

ngành, địa phương.

2.6. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực

hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ

Tư pháp theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

3.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và

các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trong xử lý các vấn đề, nội dung có ý kiến

khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các phiên

họp thường kỳ, các phiên họp chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến đối

với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghe báo cáo tiến độ soạn thảo văn bản
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quy phạm pháp luật theo các chương trình, kế hoạch, văn bản giao của Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tiếp tục nghiên

cứu, củng cố kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế người làm công tác

xây dựng pháp luật, pháp chế, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban

nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;                              báo cáo

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-07-26T10:53:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-07-26T10:53:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




