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Quáng Trj, ngà4 tháng 3 nãm 202]

V/v trin khai thi.rc hiên Chi s6
cái thin chat lu'çng các quy
djnh cUa pháp Iut

KInh g1ri:
- Các ca quan chuyên mon thuc UBND tinh;
- Cong an tinh;
- B Chi huy quân sr tinh;
- B Chi huy B d)i Biên phông tinh;
- Ban Quãn 1 Khu kinh tê;
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô.
Thirc hin nhim vii "Cãi thin Chi s cái thin chit Iixcng các quy djnh
cüa pháp 1ut thuc B chi s Di m6i sang tao (Gil)" duqc ChInh phü giao tai
Phi 1c IV Nghj quyt s 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và các nghj quyt
cüa ChInh phü 11am 2018, 2019, 2020, 2021 ye tip tic thirc hin nhüng nhim
v11, giãi pháp chü yu cãi thin môi trixông kinh doanh, nâng cao näng hrc canh
tranh quc gia; COng van s 686/BTP-VDCXDPL ngày 15/3/2021 cOa B Tu
pháp v vic hixng dn trin khai thirc hin Chi s câi thin chit krçng các quy
djnh cOa pháp 1ut; Uy ban nhân dan tinh yêu cu các ca quan, dan vj có lien
quan, UBND các huyn, thj xâ, thành ph trong phm vi chrc nãng, nhim vii
quyn han khn tnrang th chirc th1rc hin hiu qua các nhim vi, giài pháp cá1
thin dim s, thu hang Chi s cái thin chit luqng các quy djnh cüa pháp 1ut
trong do tp trung ngun lirc thirc hin hiu qua rnt s cong vic sau day:
1. Các ca quan, dan vj trên cci si nhim vii duçxc giao, can cr quy djnh
cOa Luât Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut (duc si:ra di, b sung nàm
2020), Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 1 4/5 /2016 cüa ChInh phO quy djnh
chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy phrn
pháp 1ut, Nghj djnh s 154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cOa ChInh phü sira
di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa
ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut Ban hành
van bàn quy pham pháp 1ut, Chi thj s 20/CT-UBND ngày 29/12/2020 cüa Uy
ban nhân dan tinh v nâng cao cht lixçing cong tác xay dirng, hoàn thin he
thng pháp 1uit và tang cithng hiu qua thi hành pháp 1ut trên dja bàn tinh
Quãng Trj vã các van bàn có lien quan tharn muu Üy ban nhãn dan tinh ban
hành hoc trInh Hi dng nhân dan tinh ban hành các vAn bàn quy phrn pháp
1ut dam bão chit luvng, thi gian và dOng quy djnh cüa pháp 1ut hin hành v
ni dung và trInh tir, thO tic ban hành van bàn quy phm pháp 1ut.
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Tang cithng k 1ut, k' cuong trong cong tác xây drng, hoàn thin h
thng pháp 1ut, phân cong rô trách nhim cho trng don vj, cá nhân trong vic
nghiên cüu, soan thào, trInh ban hành van bàn. Thii&ng xuyên kim tra, kiêm
dim rö trách nhiêm và có hInh thirc xi 1 trách nhim di vâi don vj, cá nhân
d xày ra tInh trang chm tin d và không bão dam chat lixqng van bàn.
2. Các Co quan, don vj can cr vào chic nãng, nhim vi duçc giao thirc
hin rà soát các ni dung drccc 1ut, nghj quyt cüa Quc hi, pháp 1nh, nghj
quyt cüa Uy ban thuing vt Quc hti, 1nh, quyt djnh cüa Chü tjch nu9c giao
quy djnh chi ti& d kjp thai 1p danh miic van bàn quy djnh chi tit và tham muu
Hi dng nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh ban hành các van bàn quy djnh
chi tit dam bâo ch.t lixçing, ding th&i han. Kjp thai báo cáo Uy ban nhân dan
tinh (qua S Tu pháp) v nhUng khó khãn, viióng mc trong qua trInh soan thào
van bàn quy djnh chi ti&, dng thi d xut giãi pháp d tIm cách tháo gor khó
khän, vuOng mc do.
3. Nâng cao chit hrçvng cüa van bàn thm djnh và sr phM hcp giüa các co
quan, don vj CO lien quan trong Cong tác th.rn djnh dir thâo van bàn quy phm
pháp Iut.
4. Tip tic thirc hin rà soát, d xut sira di, b sung các quy djnh cüa
pháp lut không rO rang, không khâ thi, can trâ diu kin d.0 tu kinh doanh, gay
kho khän, phin ha cho doanh nghip, trong do dc bit quan tam, chii tr9ng dn
vic ct giàm, don giân hoá quy djnh lien quan dn hot dng kinh doanh theo
tinh than Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 cüa ChInh phCi v Ban hành
Chuong trmnh ct giám, don giân hoá quy djnh lien quan dn hoat dng kinh
doanh giai doan 2020 — 2025. Vic xây dirng và ban hành các van bàn quy pharn
pháp lut bão dam không có các quy dlnh mâi khOng cAn thit, trái vói quy djnh
hin hành, can tri diu kin dAu tu kinh doanh cüa các doanh nghip, dam bào
tInh thng nhAt, dng b, khà thi, giám thiu chi phI tuân thu pháp lut cho
doanh nghip. Kjp thiiphàn ánh, kin nghj vOi các B, ngành v nhng khó
khan, vixâng rnc, bAt cp trong thrc hin các quy djnh lien quan dn boat dng
kinh doanh.
Nghiên ci.'ru gop di vOi các phuong an cAt giàm, don gián hoá các quy
djnh lien quan dn hoat dng kinh doanh khi các B, Co quan ngang B, co
quan thuc Chinh phü g1ri lAy kin.
5. Bão dam ye biên ch& kirih phi cho cong tác xây dirng, kim tra, rà soát
van bàn quy pham pháp 1ut. Nâng cao nãng 1irc, trInh dc chuyên mon cüa di
nga cOng chirc lam cOng tác xây dirng pháp 1ut, pháp ch theo huóng chuyên
nghip và hin dai, dáp Irng các yêu cAu cOng vic.
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6. Thrc hiên nghiém tue ch d báo cáo v kt qua thrc hin các nhim
vii, giãi pháp cai thin chit hxçing các quy djnh cüa pháp 1ut theo tinh thn Nghj
quyt s 02/NQ-CP näm 2021 cüa ChInh phü. Theo do các co quan, don vj gl'ri
báo cáo v Uy ban nhân dan tinh (qua S& Tr pháp) truóc ngày 25/5/202 1 cMi vii
báo cáo djnh kS' 06 tháng và trLthc ngày 25/11/2021 di vi báo cáo nàm, d kjp
thai tng hçip, báo cáo Bô Ti.r pháp theo quy djnh.
D nghj các Co quan, don vj nghiêm tñc trin khai thirc
Ncri n/ian:
- Nhis trén;
- Bô Ttr pháp (b/c);
- Vu VDCXDPL-B Ttr pháp;
- iT TU, iT 1-IDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
-Liu:VT,NC. (1
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