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ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
Số:  1609  /UBND-NC  Tuy Phong, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 30/5/2022 của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

  

 

                            Kính gửi:   

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 

đề nghị các cơ quan, phòng ban, địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Công tác quán triệt nội dung Chỉ thị số 07/CT-UBND 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn quán triệt nội dung Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh cho cán bộ công 

chức thực hiện công tác tham mưu xây dựng, rà soát, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật. 

2. Đối với Phòng Tư pháp: 

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp UBND huyện trong quản lý 

nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.  

- Đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;  

- Tham mưu UBND huyện và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật theo các lĩnh vực, bảo đảm tính bao quát, toàn diện; 

nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND huyện.  

Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã. 

3. Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp xem xét, kiểm tra việc đề 

nghị xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện 

theo đúng quy định. 



Bảo đảm tiến độ trình UBND huyện các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật theo Quy chế làm việc của UBND huyện; chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban ngành liên quan xử lý các vấn đề, nội dung có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý 

kiến thành viên UBND huyện. 

Không tiếp nhận, trình UBND huyện đối với các hồ sơ dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã kiện toàn 

đội ngũ công chức tư pháp, pháp chế cấp huyện, cấp xã đảm bảo biên chế, năng 

lực, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phù hợp 

với khả năng cân đối và phân cấp ngân sách theo quy định pháp luật. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản có liên quan theo thẩm quyền 

được giao; tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm các văn 

bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm và hiệu quả ở địa phương. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện 

- Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây 

dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; đẩy mạnh phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Giao Phòng Tư pháp đôn đốc và kiểm tra việc thực 

hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT.UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực 
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