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V/v thực hiện Chỉ số cải cách thể chế và  

Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 
 

   
 
 

                    Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh có Công văn số 670/UBND-NC về việc thực 

hiện Chỉ số cải cách thể chế và Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; để tổ 

chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương trong việc thực 

hiện Chỉ số cải cách thể chế và cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các 

quy định của pháp luật, UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội 

dung sau: 

1. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống văn bản QPPL của địa phương; phân công rõ trách nhiệm của từng 

đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành văn bản. Thường 

xuyên kiểm tra, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm 

đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ trong tham mưu ban 

hành văn bản và không đảm bảo chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét 

khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tham mưu ban hành 

văn bản và xử lý văn bản. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 

85/UBND-TP ngày 18/01/2021 về việc chấn chỉnh công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL). Trong đó, quá trình tham mưu ban hành hoặc ban 

hành theo thẩm quyền văn bản QPPL cần đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc 

cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính 

phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; kiểm soát chặt chẽ việc quy định điều kiện 

đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ 

pháp luật.       

Thường xuyên rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành nhằm 

kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định bất hợp lý, 

không khả thi, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp và tham mưu UBND 

xử lý hoặc tham mưu UBND trình HĐND xử lý kịp thời (xử lý kết quả sau rà 

soát). Tiếp tục cập nhật, rà soát các văn bản cấp trên nhằm tiếp nhận các nhiệm vụ 

do văn bản cấp trên giao địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp 

thời tham mưu UBND ban hành hoặc tham mưu UBND trình HĐND ban hành 



2 

 

 

theo đúng thời hạn được giao, tạo cơ sở pháp lý, sự thống nhất, công khai, minh 

bạch trong quản lý và điều hành.  

3. Quan tâm bố trí và bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác xây 

dựng, hoàn thiện pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức, người làm công tác pháp 

chế; 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, đáp ứng các 

yêu cầu công việc.  

4. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu UBND thị xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 

việc thực hiện Chỉ số cải cách thể chế và cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải 

thiện các quy định của pháp luật. Tham mưu UBND thị xã thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Thị ủy; 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đoàn Minh Thọ 
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