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KẾ HOẠCH 

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 lĩnh vực hoạt động khoa học và công  nghệ 

  
           

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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, Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng Kế hoạch 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 lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ, tại đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 43/CT-TTg và các văn bản 

có liên quan đến công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 

xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa học và công 

nghệ (KH&CN); xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên 

hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp 

luâṭ với tăng cường hiêụ quả thi hành pháp luâṭ. 

- Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 

43/CT-TTg, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; góp phần nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu 

quả thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Nhằm gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu 

quả trong thực hiện công tác xây dựng và thực thi pháp luật; phổ biến và theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động KH&CN, từ đó nâng cao hiệu quả 
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công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước 

lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg và Kế hoạch này phải 

được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật; phổ biến và theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt 

động KH&CN. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác triển khai, phổ biến về xây dựng pháp luật và tổ chức thi 

hành pháp luật 

1.1. Kịp thời tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTg 

gắn với việc triển khai, phổ biến, quán triệt 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành QPPL đến công chức, viên chức 

tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Bộ phận chủ trì: Văn phòng sở. 

- Hình thức tuyên truyền: Trên trang website của Sở. 

- Bộ phận phối hợp:  Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021. 

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL 

2.1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở khi đề xuất xây dựng, ban 

hành văn bản QPPL cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực 

tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và thi hành pháp luật theo những nội dung định hướng trong các 

văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chủ động rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh 

vực quản lý để đề xuất nội dung cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp 

thời xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình hội nhập quốc tế. 

- Bộ phận chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Bộ phận phối hợp:  Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 
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2.2. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng quy trình xây dựng văn bản QPPL 

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng văn bản QPPL theo Luật Ban 

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

hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm chú 

trọng các nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng theo đúng 

quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp ủy đối với 

những vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn.   

- Các các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ trì soạn thảo nâng 

cao chất lượng xây dựng dự thảo văn bản QPPL, nhất là việc bảo đảm tính khả thi, 

tính dự báo, tính ổn định của văn bản.   

- Chú trọng và nâng cao chất lượng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh 

giá tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước, đánh giá tác động của chính 

sách trong đề xuất việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật lĩnh vực hoạt động 

KH&CN.  

- Đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức; chú 

trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp của văn bản, ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các 

cấp. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị được lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản.   

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở tư pháp trong 

quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản, xây dựng dự thảo văn bản, góp ý, thẩm 

định, thẩm tra dự thảo văn bản pháp luật.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản QPPL. Các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ 

dự thảo. Khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QPPL. 

Bộ phận chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Bộ phận phối hợp:  Văn phòng sở 

Thời gian thực hiện: Hằng năm  

2.3. Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động rà soát, hệ thống hóa, 

kiểm tra và xử lý văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy  ban nhân dân tỉnh ban 

hành; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời, triệt để các văn bản có dấu hiệu trái 

pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. 

- Bộ phận chủ trì: Văn phòng sở 

- Bộ phận phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm 
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3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật 

Chủ động tổ chức, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định 

đây là nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và là khâu đầu tiên của việc tổ chức 

thi hành pháp luật. Phát huy vai trò Báo cáo viên pháp luật trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại đơn vị; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Bộ phận chủ trì: Văn phòng sở 

- Hình thức tuyên truyền: Trên trang website của Sở. 

- Bộ phận phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm 

4. Bảo đảm về nguồn lực cho hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành 

pháp luật   

4.1. Hằng năm đề ra giải pháp cụ thể, đồng bộ để xây dựng, bố trí, điều 

động, luân chuyển các cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp 

luật, pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật lĩnh vực hoạt động 

KH&CN theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt 

ra. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế, báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật của Sở. 

- Bộ phận chủ trì: Văn phòng sở 

- Bộ phận phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm 

4.2. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho công tác 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi 

hành pháp luật lĩnh vực hoạt động KH&CN. 

- Bộ phận chủ trì: Văn phòng sở 

- Bộ phận phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ 

động tổ chức triển khai để toàn thể công chức, viên chức thực hiện Kế hoạch 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 lĩnh vực hoạt động KH&CN tại đơn vị. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; 
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3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo 

chức triển khai 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 lĩnh vực hoạt động KH&CN  gửi về 

Sở (Văn phòng Sở) để tổng hợp báo 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Sở 

tư pháp./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT, VP (tthai).              

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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