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          Số:               / UBND-TP         Bình Gia, ngày        tháng 3  năm 2021 

V/v đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 

43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 
 
 

Kính gửi:  

   - Các Phòng, ban, ngành huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện 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 

tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 43/CT-TTg 

ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 03/02/2021 UBND huyện đã 

ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 

11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Công văn số 979/STP-XD&KTVBQPPL, 

ngày 19/3/2021 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện 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 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật    

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 

43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện đề nghị 

các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện một số nội 

dung sau:  

1. Các Phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn chưa ban hành 

Kế hoạch kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 43/CT-

TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 38/KH-UBND 

ngày 03/02/2021 của UBND huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

(trong đó từng nội dung của kế hoạch nêu cụ thể phòng, ban, đơn vị chủ trì, phối 

hợp; cụ thể về thời gian thực hiện). 

2. Chú trọng tập trung thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 43/CT-TTg 

ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND huyện: 

2.1. Kịp thời triển khai, phổ biến, tập  huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây 

dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tới ngành, cơ quan, đơn vị mình 

quản lý đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu xây dựng pháp 

luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức 

thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Quan tâm phổ biến, quán triệt những nội 
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dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để tổ chức triển khai thực hiện 

đúng quy định. 

2.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó lưu ý khi đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần 

bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề 

xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

thi hành pháp luật theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại 

hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận 

của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng quy trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tăng 

cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác 

định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; 

cơ chế giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội; tăng cường thiết chế theo dõi 

và đánh giá tình hình thi hành pháp luật để đề xuất các giải pháp thực thi hiệu 

quả; tăng cường hơn nữa năng lực phản ánh chính sách trong quá trình tổ chức 

thi hành pháp luật. 

2.4. Bảo đảm về nguồn lực cho hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành 

pháp luật, có giải pháp cụ thể, đồng bộ để xây dựng, bố trí, điều động, luân 

chuyển các cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp 

ứng các yêu cầu công việc đặt ra.  

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác xây dựng pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; ưu tiên bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần 

thiết cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật. 

3. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Bùi Hoàng Nam 
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