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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2016

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010,
định hướng đến năm 2020
Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 218-CV/TU Ngày 13/5/2016 về việc triển
khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Bằng hình thức phù hợp tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng
cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, công chức, viên chức của cơ
quan, đơn vị, địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây
dựng và thi hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về
tham mưu xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; gắn công tác tổ chức thi hành
pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan,
đơn vị.
2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Đảm bảo việc
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phải tuân thủ
đúng các quy định của pháp luật; đề xuất xây dựng văn bản phải theo sự phân
công của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, tránh việc xây dựng, ban
hành văn bản theo thành tích; cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn
thảo, thẩm định văn bản; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn làm
công tác xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của
HĐND, UBND; phát huy sự tham gia của nhân dân, các chuyên gia, tổ chức
phản biện xã hội trong công tác xây dựng văn bản...

Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, thường xuyên rà soát văn bản
quy phạm pháp luật và văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật thuộc lĩnh
vực quản lý của cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiến nghị, tham mưu xử lý các văn
bản có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật của cấp trên và tình hình
kinh tế - xã hội địa phương.
Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí biên chế, kinh phí và các điều kiện bảo
đảm khác phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi
hành pháp luật, đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 20162020. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật
trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Kịp thời tham mưu UBND cùng cấp ban hành các
văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật của cấp trên để
kịp thời tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. Tổ chức hội nghị tập huấn
để quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm trang bị
tốt kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ về thi hành
pháp luật.
4. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nâng
cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra công chức, công vụ. Tiếp tục chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Chỉ
thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; Thông báo số 15-TB/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Kế hoạch số 06-KH/TU ngày
17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 50CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phát hiện, xử lý vụ việc,vụ án tham nhũng.
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn
tỉnh theo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025; các
chương trình, kế hoạch về trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật trên địa bàn tỉnh.
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6. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW
của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92LK/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết
số 49-NQ/TW, Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải
cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ
trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, Kế hoạch số 07KH/TU ngày 07/4/2016 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2016, trong
đó cần chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng và nhận thức rõ
lợi ích của việc xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp
để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.Thuận.
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