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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v hướng dẫn thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số 

cải thiện chất lượng các quy định 
của pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  
- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
;  
 

Thực hiện Văn bản số 2081/UBND-NC ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp 

luật, để nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa 

bàn tỉnh, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) chỉ 

đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 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 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); Văn bản số 2544/UBND-NC ngày 

26/7/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

2. Hằng năm, ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện.  

3. Kịp thời lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh theo phân cấp (được giao) hoặc theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh 

vực ở địa phương, nhằm bảo đảm thi hành các văn bản của cơ quan nhà nước 

cấp trên và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

nâng cao chất lượng soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của 

văn bản và đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. 
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4. Thường xuyên hoặc theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình hoặc do cơ quan, 

đơn vị mình soạn thảo, trình ban hành, kịp thời kiến nghị xử lý văn bản không 

phù hợp, không rõ ràng, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, 

gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

5. Thực hiện kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội 

ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên 

nghiệp, hiện đại và đáp ứng yêu cầu công việc; cử công chức làm công tác xây 

dựng pháp luật, pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư 

pháp và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức. Ưu tiên, bố trí kinh phí cho 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.  

6. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc 

trình ban hành và ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định (nếu có).  

7. Báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25/5; báo cáo năm 

gửi trước ngày 25/11) hoặc đột xuất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật gửi Sở Tư 

pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Webside STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.34b) 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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