ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 224 /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên
hoàn thiện hệ thống pháp luật tỉnh Lạng Sơn
Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
Thực hiện Công văn số 453/BTP-VĐCXDPL ngày 23/02/2021 của Bộ Tư
pháp về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, UBND
tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên
hoàn thiện hệ thống pháp luật tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010,
định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số
213/KH-UBND ngày 20/11/2020 về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW
ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2021 thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg
ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp về rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh
vực ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ
trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện
rà soát, đánh giá toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND do
cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, ban hành liên quan đến lĩnh vực quản
lý; xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên tham
mưu cho HĐND, UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.
II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP
LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,
những định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và các văn
kiện của Đảng; Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020-2025; quy định chi tiết thi hành các nội dung được giao tại các
văn bản pháp luật của Trung ương; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà
nước và để giải quyết những vấn đề nảy sinh do thực tiễn đặt ra, trong thời gian
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tới, hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của
HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn được nghiên cứu, tập trung xây dựng để ban hành
kịp thời, đầy đủ, trong đó tập trung vào một số định hướng cơ bản sau:
- Về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng
chính quyền:
Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật khác, phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ
trợ Hội thẩm nhân dân trong nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về phân
cấp, phân quyền, ủy quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
- Về kinh tế:
Tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050; về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công theo
từng giai đoạn; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về
ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát
triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn,
triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn và thực
hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Lạng Sơn.
Ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách
các cấp ở địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân
sách và thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước theo từng giai đoạn; rà soát, sửa
đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; quyết định
mức thu, tỷ lệ phần trăm được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu các khoản
phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND, quan tâm việc miễn, giảm phí, lệ phí
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tập trung xây dựng Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành vùng kinh tế động lực của
tỉnh và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Về tài nguyên, môi trường:
Ban hành quy định về giá đất theo từng giai đoạn và thường xuyên rà
soát, điều chỉnh, bổ sung cho sát với tình hình thực tiễn; rà soát các cơ chế,
chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh và các nội dung được Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
giao cho cấp tỉnh quy định chi tiết; quy định về thực hiện các thủ tục hành chính
về đất đai theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh
nghiệp. HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết các nội dung
được Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 giao theo danh mục văn bản đã ban
hành (19 nội dung).
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- Về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch:
Ban hành văn bản về mức thu học phí hàng năm, quy định mức thu, các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ
sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Giáo dục năm 2019; xây
dựng, ban hành chính sách khuyến khích để giáo viên chuyển đổi văn bằng 2
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chính sách hỗ trợ học sinh
vùng dân tộc.
Nghiên cứu sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách về tự chủ của các
đơn vị sự nghiệp công lập, về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa
học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch.
Rà soát, ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa ở
cơ sở; các cơ chế, chính sách về phát triển du lịch cộng đồng nói riêng và lĩnh
vực du lịch nói chung để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 du lịch trở thành
ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
- Về y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội:
Rà soát, thay thế một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ
sung, ban hành mới các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y
tế, chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nghiên cứu, ban
hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Về công tác dân tộc, tôn giáo:
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019
của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bài
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp quản lý nhà nước về
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
- Về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:
Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản về lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng công an bán chuyên trách; về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt
động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Về hội nhập quốc tế:
Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,
nổi bật là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU) – EVFTA; về hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây Trung Quốc.
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III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị các Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan sớm tham mưu
cho Ban Cán sự Đảng chính phủ nghiên cứu, xây dựng trình Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có nội dung về Chiến lược
pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo nội dung Kết
luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.
2. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó có
nội dung về cải cách thể chế.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, THNC;
- Lưu: VT, THNC(HTMĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

