
 
 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_______________ 

 

Số: 1045/TTg-PL 
V/v rà soát vướng mắc của các thông tư 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

 

                 Kính gửi:  

                                - Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;  

                                - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Thực hiện một trong ba đột phá chiến lược là xây dựng và hoàn thiện thể chế theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong những năm qua, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo rà soát và sửa đổi, bổ sung nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển 

kinh tế - xã hội. Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, những vấn đề không 

còn phù hợp với thực tiễn do quy định trong các thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu: 

     1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ 

các thông tư đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành để sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các 

thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các tố chức, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 

quả thực hiện trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 (đồng thời gửi Bộ Tư pháp tổng hợp).  

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

rà soát quy định của các thông tư, phát hiện các vướng mắc, bất cập, những nội dung 

không còn phù hợp với thực tiễn và đề xuất giải pháp xử lý gửi các bộ, cơ quan liên 

quan để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. 

3. Bộ Tư pháp đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, xây dựng 

Báo cáo chung gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTg, các Phó TTg; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy; 

  Trợ lý, Thư ký TTg, các Phó TTg, 

   Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT; 

- Lưu: Văn thư, PL 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh 
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