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Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị    

thuộc UBND huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 04/10/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 

16/CT-UBND  về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh; để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh trên địa bàn 

huyện, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn 

bản QPPL pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 Tập trung chỉ đạo, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của công tác xây dựng văn bản QPPL và thi hành pháp luật; xác định xây dựng 

và hoàn thiện văn bản QPPL là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng văn bản QPPL với tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản QPPL năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật. Chủ động rà soát văn bản QPPL và văn bản pháp luật thuộc các lĩnh 

vực quản lý để kịp thời phát hiện, các văn bản pháp luật đã ban hành có nội 

dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản thay thế cho phù hợp để hoàn thiện hệ thống 

văn bản QPPL. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản QPPL; 

chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ 

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; phát hiện và xử lý 
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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 phải có biện pháp xử lý đúng theo quy 

định của pháp luật. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người 

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

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến các 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; 

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. 

2. Trưởng phòng Tư pháp huyện 

Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện trong 

quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành 

pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất với 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện các giải pháp nhằm tăng cường công tác 

xây dựng văn bản QPPL của huyện và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn 

kết công tác xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật; tập trung nguồn lực bảo 

đảm tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản QPPL theo thẩm 

quyền; không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự thảo chưa đủ điều kiện, thủ tục 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện 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.  

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

các cơ quan, đơn vị, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. 

3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và phương 

pháp thủ tục hành chính trình UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện các dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật theo Quy chế làm việc của UBND huyện; chủ trì, 

phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề, nội dung có ý 

kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên, rút ngắn thời gian trình, ban hành 

văn bản đảm bảo đúng theo quy định. 
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Chủ động bố trí các phiên họp UBND huyện thường kỳ, các phiên họp 

chuyên đề về xây dựng văn bản QPPL đảm bảo kịp thời ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật khi được Luật giao. 

4. Trưởng phòng Tài chính - KH, Trưởng phòng Nội vụ huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, phối hợp chặt chẽ với phòng 

Tư pháp tiếp tục củng cố, bố trí hợp lý người làm công tác xây dựng văn bản 

QPPL đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao. 

Tham mưu, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của huyện và thi 

hành pháp luật trên địa bàn huyện. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các 

cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời chỉ đạo xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành; 

tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được 

thực hiện nghiêm và hiệu quả ở địa phương; 

Tăng cường các nguồn lực về tài chính cho hoạt động xây dựng pháp luật, 

thi hành pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để công chức Tư pháp- hộ tịch, 

người làm công tác xây dựng văn bản QPPL ở địa phương được đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng văn bản QPPL và thi hành pháp luật. 

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Giao phòng Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo Quy chế làm việc của UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch & các PCT UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Lê Xuân Bình  
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