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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

Cẩm Thủy, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

    Kính gửi:    

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

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

Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Công văn số 4975/UBND-

KSTTHCNC ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau 

- Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

- Bám sát các nhiệm vụ được giao tại khoản 1, khoản 6, Chỉ thị số 43/CT-TTg 

ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức triển khai đồng bộ, 

có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác về xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. 

- Chủ động kiểm tra, rà soát văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến nhiệm 

vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được giao quản lý để  kịp thời đề xuất nội dung 

hoàn thiện văn bản qui phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những qui định mâu thuẫn, 

chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để xử lý, tham 

mưu xử lý theo qui định. 

- Bố trí các cán bộ, công chức có khả năng làm công tác xây dựng pháp luật; 

quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật. 
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2. Phòng Tư pháp 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phòng, ban 

chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội 

dung Chỉ thị số 43/CT-TTg, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và các nội dung văn bản này. 

- Tập trung các nguồn lực bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định 

văn bản qui phạm pháp luật theo thẩm quyền, không tổ chức thẩm định những hồ 

sơ dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện, thủ tục theo qui định của Luật ban hành văn 

bản qui phạm pháp luật. 

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật của các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện,  

UBND các xã, thị trấn, kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác thi hành pháp luật. 

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng văn bản qui phạm 

pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vưỡng mắc kịp thời phản ánh về 

phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp và UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Website huyện; 

-   Lưu  VT,  TP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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