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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TP 
“Về công tác xây dựng  

thể chế, pháp luật” 

Mỹ Lộc, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

 

   Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 255/UBND-VP8 ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo chỉ đạo tại văn bản số 301/TTg-PL 

ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác tham mưu xây dựng 

thể chế, pháp luật cụ thể: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022; Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của UBND tỉnh đối với công tác xây 

dựng thể chế, pháp luật. 

- Thường xuyên, chủ động rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật, kịp thời 

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

để xử lý những vấn đề không còn phù hợp hoặc để xử lý những vấn đề mới phát sinh 

cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng 

quy trình, thủ tục quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 

phương, nhất là những chính sách có tính đặc thù tại địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt 

nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia ý kiến có hiệu quả đối với các dự án, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương, Sở, ngành của tỉnh và các đơn vị 

thuộc huyện lấy ý kiến, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, khắc phục tình 

trạng “cơ bản nhất trí hoặc không có ý kiến gì với dự thảo”. 
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- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả tham gia xây dựng 

pháp luật gửi về phòng Tư pháp để tổng hợp chung. 

 2. Giao phòng Tư pháp 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả chung trong huyện 

trình UBND huyện báo cáo tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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