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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                 Hà Tĩnh, ngày        tháng 4  năm 2022 

 

Kính gửi: 

                  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

                  - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Văn bản số 684/BTP-

VĐCXDPL ngày 09/3/2022 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các giải 

pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; đồng thời nhằm triển 

khai có hiệu quả Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập 

đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022); theo nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đề 

nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện một số công việc sau: 

1. Về các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của 

pháp luật 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng 

các quy định pháp luật do mình tham mưu ban hành. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tuân thủ 

nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phân công rõ trách nhiệm của 

từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản.  

- Tiếp tục chú trọng, đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác soạn thảo, nhất 

là tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn 

quy định. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết (gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp), đồng 

thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó. 

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung  các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với 

văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành và tình 

hình thực tiễn của địa phương. 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong 

công tác tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL theo quy định. 

- Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây 



dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức 

làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu công việc. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp cải thiện chất lượng các quy định pháp luật, theo đó đề nghị các đơn vị, địa 

phương gửi báo cáo 6 tháng về Sở Tư pháp trước ngày 24/5/2022 và báo cáo năm 

trước ngày 24/11/2022 để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Bộ Tư pháp. 

2. Các cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL có liên quan đến 

thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản QPPL có 

quy định thủ tục hành chính có trách nhiệm đánh giá tác động của thủ tục hành 

chính theo quy trình, nội dung và các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 

03/2022/TT-BTP. 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương kịp thời, chủ động phản 

ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp mới (nếu có) về Sở Tư pháp để 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Viết Hồng 
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