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Thủ tướng Chính phủ

Phú Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung nâng cao chất
lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi
hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống pháp luật
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát pháp luật thuộc lĩnh vực
quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời kiến nghị, xử lý những
nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm góp
phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh xã hội, quyền con
người, quyền công dân và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2020) và 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 văn
bản quy phạm pháp luật (sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020).
- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban
trong cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, soạn thảo văn
bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý
kiến các cơ quan, tổ chức; lấy ý kiến chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của
văn bản và nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý để đảm bảo tính khả thi.
2. Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
- Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp
thời kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công
tác thi hành pháp luật.
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- Thực hiện nghiêm Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
59/2012/NĐ-CP.
3. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng
pháp luật, pháp chế
Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác xây
dựng pháp luật, pháp chế để đề xuất, bố trí đủ, hợp lý, đúng năng lực, sở trường
theo vị trí việc làm công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại cơ quan, đơn vị.
4. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo
Các cơ quan, đơn vị theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày
11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và gửi báo cáo khi có yêu cầu.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ
quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
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- Vụ Pháp chế Bộ GDĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Thị Ngọc Ái
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