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CHỈ THỊ
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có 
nền nếp, kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, xây dựng hệ thống văn 
bản QPPL của địa phương bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu xây dựng, ban hành 
văn bản QPPL còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tham mưu ban hành văn 
bản quy định chi tiết nội dung được giao trong các văn bản QPPL của cơ quan 
nhà nước cấp trên chưa bảo đảm thời gian quy định; chất lượng xây dựng, ban 
hànhmột số văn bản QPPL chưa cao, chưa bảo đảm tính ổn định; một số văn bản 
còn sai sót về nội dung, kỹ thuật trình bày; việc chấp hành trình tự thủ tục khi 
tham mưu ban hành một số văn bản chưa nghiêm; việc tổ chức thi hành pháp 
luật ở một số đơn vị, địa phương còn lúng túng.

Những tồn tại, bất cập nêu trên có nhiều nguyên nhân; trong đó chủ yếu là 
do các giải pháp trong xây dựng và thi hành pháp luật chưa được phát huy đầy 
đủ, hiệu quả; nhận thức đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật của một 
số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, 
công chức tham gia hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật 
còn thiếu về số lượng, đa số phải kiêm nhiệm hoặc mới điều động, luân chuyển, 
kinh nghiệm, kỹ năng chưa tương xứng với yêu cầu công việc; cơ chế phân 
công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; 
đặc biệt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn hạn chế, chưa kịp thời 
theo dõi, rà soát, lập danh mục văn bản được giao quy định chi tiết để tham mưu 
ban hành theo quy định.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và theo 
dõi thi hành pháp luật; Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 
29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
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1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm 
quan trọng của công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và 
theo dõi thi hành pháp luật; xác định xây dựng, ban hành văn bản QPPL và tham 
mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng 
đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng, ban hành 
văn bản QPPL với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; bám sát chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn 
của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành văn bản 
QPPL hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền.

b) Tập trung thực hiện các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, trong đó 
cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trên 
các lĩnh vực, đặc biệt chủ động theo dõi, lập danh mục văn bản quy định chi tiết 
văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và thực hiện đề nghị xây dựng văn 
bản QPPL, soạn thảo, ban hành theo quy định; chú trọng thanh tra, kiểm tra, theo 
dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, phức 
tạp, còn nhiều vướng mắc, bất cập liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực 
hiện nghiêm túc và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, các yêu cầu xử 
lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật, các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

c) Định kỳ hàng tháng thực hiện rà soát, hệ thống văn bản QPPL do cơ 
quan, đơn vị tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đối 
chiếu với các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên mới ban hành, nếu 
phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo thì kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ, thay thế hoặc ban hành mới; thực hiện rà soát, gửi Sở Tư pháp tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh công bố văn bản QPPL hết hiệu lực hàng năm; đặc biệt chủ 
động xây dựng kế hoạch, bố trí các nguồn lực chuẩn bị thực hiện đợt rà soát, hệ 
thống hóa văn bản thời kỳ 2019 - 2023 vào năm 2023.

d) Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá thực tiễn trước khi tham 
mưu, đề xuất ban hành văn bản QPPL; nêu rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn 
trong văn bản đề nghị xây dựng văn bản QPPL và Tờ trình.

đ) Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL từ khâu 
lập đề nghị đến hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua; 
tổ chức rộng rãi việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chú trọng 
đến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Dự thảo văn bản QPPL; chủ động 
lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan nhà nước cấp trên 
nhất là các Dự thảo văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến các vấn 
đề nhạy cảm, phức tạp hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau về cùng một hoặc một 
số nội dung. Tham gia có trách nhiệm vào Dự thảo văn bản QPPL do cơ quan 
khác gửi xin ý kiến góp ý. Đánh giá tác động thủ tục hành chính, tác động chính 
sách, tác động về giới trong Dự thảo văn bản QPPL khách quan, sát thực tế.
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e) Chủ động tổ chức nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thực hiện các  giải 
pháp nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật (GII) cũng 
như giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng chỉ số B1 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương cũng như năng lực cạnh 
tranh quốc gia.

g) Bảo đảm nguồn lực về con người, bố trí đầy đủ kinh phí theo quy định; 
xây dựng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có năng lực, trình độ 
để tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, công tác pháp chế 
theo hướng chuyên trách; tăng cường cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế; sử dụng hiệu quả đội 
ngũ công chức pháp chế trong hoạt động tham mưu xây dựng văn bản QPPL và 
theo dõi thi hành pháp luật.

h) Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị, địa phương theo hướng rõ chủ thể; rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cơ quan chủ 
trì, cơ quan phối hợp; rõ thời gian thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; khen thưởng, đề xuất khen 
thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân 
có khuyết điểm, vi phạm.

i) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và 
thi hành pháp luật, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản QPPL và 
tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Sở Tư pháp
a) 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, ban hành, kiểm tra, rà soát văn 
bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản 
QPPL thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

b) Tập trung xây dựng, ban hành văn bản thay thế Quyết định số 
26/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 ban hành Quy định về xây dựng, ban 
hành, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn tại địa phương và nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 
hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2025, góp phần 
nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật.

d) Bảo đảm tiến độ, chất lượng thẩm định văn bản QPPL; không thẩm 
định những dự thảo quyết định, dự thảo nghị quyết chưa đủ điều kiện, thủ tục 
theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) và 
các văn bản QPPL có liên quan; theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 
định và có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến 
thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo.
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đ) Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương 
thực hiện việc xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật và 
tình hình lập danh mục, soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên; kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động này.

e) Tăng cường hướng dẫn,tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bộ, công 
chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế của các sở, ngành, địa phương.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Hướng dẫn các sở, ngành thực hiện tự đánh giá tác động thủ tục hành 

chính; cho ý kiến đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính của chính sách, dự thảo văn bản có chứa thủ tục hành chính trong 
quá trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL.

d) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để kịp thời đăng tải văn bản QPPL 
của Ủy ban nhân tỉnh (bao gồm cả định dạng pdf và định dạng doc) lên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.

4. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh nghiên cứu, tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công 
tác xây dựng văn bản QPPL, pháp chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan 

tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản 
QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo phân cấp ngân sách 
và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

6. Tổ chức thực hiện
a) Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ 
thị này.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và kịp thời báo cáo Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc phát sinh, kịp thời đề xuất biện pháp 
giải quyết./.
 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu VT, NC-KSTTHC.Th (10b).

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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