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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng  

các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 

  

Thực hiện Công văn số 2463/STP-XD&KTVBQPPL ngày 24/5/2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế 

hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác tư pháp năm 

2022 trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2022 

về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 06/5/2022 về 

Triển khai, thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn 

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 

-2027” trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 

27/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đình 

Lập; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện Đình Lập 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022; 

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2022 về Quản lý nhà nước về thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022. 

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu, xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. 

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1. Công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Từ 

tháng 12/2021 đến 26/5/2022 trên địa bàn huyện không có việc lập đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2.2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật  

a) Công tác xây dựng pháp luật: 06 tháng đầu năm 2022, cơ quan chuyên 

môn đã xây dựng và tham mưu cho UBND huyện ban hành 01 quyết định quy 

phạm pháp luật. 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
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- Cấp huyện: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp 

với các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, lập danh mục VBQPPL hết hiệu 

lực theo quy định; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định số 231/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập 

năm 2021, công bố danh mục 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập; 

- Cấp xã: không có văn bản nào được công bố hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

hết hiệu lực một phần do năm 2021 HĐND, UBND cấp xã không ban hành văn 

bản QPPL. 

 c) Về công tác kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Trong 6 tháng đầu 

năm 2022, Phòng Tư pháp thực hiện tự kiểm tra 01/01 văn bản quy phạm pháp 

luật. Qua kiểm tra, các văn bản phù hợp với quy định trong văn bản pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. 

Cấp xã: không tự kiểm tra văn bản nào do 6 tháng đầu  năm 2022 HĐND, 

UBND cấp xã không ban hành văn bản QPPL. 

- Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: không kiểm tra văn bản nào 

do 6 tháng đầu  năm 2022 HĐND, UBND cấp xã không ban hành văn bản 

QPPL. 

2.3. Việc bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó 

- Công tác bố trí, kiện toàn cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp 

chế: UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn bố trí công chức có năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ làm công tác xây dựng pháp luật của đơn vị, trong đó 

Phòng Tư pháp làm đầu mối thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND và UBND huyện; cán bộ làm công tác pháp chế được HĐND huyện 

bố trí đúng quy định theo chức năng nhiệm vụ; 

- Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội 

ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế: Cử công chức tham gia 

các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn do tỉnh tổ chức; 

- Việc bố trí, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cán bộ làm công tác 

xây dựng pháp luật, pháp chế tại cơ quan, đơn vị: Cán bộ làm công tác xây dựng 

pháp luật tại các đơn vị có năng lực trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc 

như: Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực ngành cụ 

thể được phân công. 

3. Đánh giá chung 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp “Cải thiện Chỉ số cải thiện chất 

lượng các quy định pháp luật” 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện đạt kết 

quả cao, ban hành được 01 quyết định quy phạm quy định chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, qua đó đã nâng cao trách nhiệm xây 

dựng của các đơn vị, các đơn vị sắp xếp, bố trí công chức theo trình độ chuyên 

môn trong đó có công chức làm công tác xây dựng pháp luật. 

4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

4.1. Một số tồn tại, hạn chế 

a) Tồn tại: Nhận thức của công chức không đồng đều nên công chức làm 

công tác xây dựng pháp luật đôi khi còn lúng túng trong công tác tham mưu, 

chất lượng việc tham gia ý kiến góp ý một số văn bản còn chưa bảo đảm. 

b) Hạn chế: Công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở một số đơn vị 

chỉ am hiểu một lĩnh vực ngành mình nên còn khó khăn trong việc tham mưu 

góp ý các văn bản của ngành khác khi được lấy ý kiến góp ý. 

4.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân chủ quan: Công chức làm công tác xây dựng pháp luật 

chưa được tập huấn nghiệp vụ về xây dựng pháp luật. 

b) Nguyên nhân khách quan: Công chức làm công tác xây dựng pháp luật 

còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa tập trung nghiên cứu công tác xây 

dựng pháp luật. 

5. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tư pháp xem xét, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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