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  Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                      - UBND các huyện, thành phố. 

     - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 
 

Thực hiện Công văn số 713/VP-THNC ngày 02/3/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

trong đó Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 

giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo báo 

cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực 

cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Để có cơ sở, số liệu tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo, Sở Tư pháp đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện sau: 

1. Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

Thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ các VBQPPL của HĐND, UBND 

cùng cấp do cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham mưu, ban hành liên quan 

đến lĩnh vực quản lý. 

2. Đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật 

2.1. Xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên 

tham mưu cho HĐND, UBND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới) để hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, trong đó tập trung vào thể chế hóa 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ các cấp và các vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn đòi hỏi. 

(lưu ý: Các huyện, thành phố có thể đánh giá về các VBQPPL do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành và đề xuất định hướng hoàn thiện). 

2.2. Đề xuất nội dung về chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

Báo cáo đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và danh mục các lĩnh vực cần ưu tiên của các sở, ban, ngành, huyện, 

thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

15/4/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét. 
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(Sở Tư pháp gửi kèm theo là mẫu phụ lục đề xuất lĩnh vực, nội dung cần 

ưu tiên nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật). 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

            Vũ Quang Hưng 
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