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BÁO CÁO 

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

các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Ninh Bình 
 

 

Thực hiện Văn bản số 160/UBND-VP7 ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình và Văn bản số 234/STP-XDKTVB ngày 17/5/2021 của Sở Tư pháp về việc báo 

cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu 

năm 2021, Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 202; và các văn bản hướng dẫn của 

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tiến hành rà soát, hệ thống hoá VBQPPL thuộc lĩnh vực 

chuyên môn của ngành. Trong quá trình thực hiện, Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm 

quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của Luật 

ban hành văn bản pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ các chủ trương, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, tỉnh và Chương trình 

công tác năm 2021 của Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ  của đơn vị mình theo đúng trình tự, thủ tục quy 

định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 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. 

2. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa 

phương, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật từ khâu tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn 



 

vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thẩm định, thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh 

ban hành.  

- Kết quả tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  

Kết quả, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/5/2021, Sở Nội vụ đã Tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 quy định 

số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

3. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Sở 

Tư pháp, Sở Nội vụ tiến hành rà soát, hệ thống hoá VBQPPL thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; hệ 

thống hóa các VBQPPL được thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính khả thi, 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn 

thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý VBQPPL (Văn bản số 

12/BC-SNV ngày 29/01/2021 về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ 

thống hóa VBQPPL). 

Kết quả đến nay, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát 60 VBQPPL tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành:  

- Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 09 văn bản 

- Văn bản hết hiệu lực một phần: 02 văn bản 

- Văn bản còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại: 49 văn bản 

- Văn bản không còn phù hợp được kiến nghị thay thế hoặc bãi bỏ trong 

thời điểm rà soát: 06 văn bản.  

4. Đánh giá việc cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật  

Trong thời gian qua, việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL của 

HĐND, UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực của Sở Nội vụ được lãnh đạo Sở 

quan tâm chỉ đạo đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, 

thủ tục ban hành văn bản QPPL. Theo đó, các chủ trương chính sách của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đã được tham mưu, thể chế hóa bằng các nghị quyết, quyết định 

QPPL một cách kịp thời, đồng bộ với chính sách của các bộ, ngành trung ương, phù 

hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của 

chính quyền địa phương bằng pháp luật, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ trong công tác; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng và thực 

thi chính sách, pháp luật.  

Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà 

soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành. Qua công tác rà soát, hệ thống hóa cho thấy hệ thống văn bản QPPL được ban 

hành đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở địa phương, góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhìn chung, các văn bản QPPL do Sở Nội 



 

vụ tham mưu ban hành có nhiều chuyển biến tích cực theo thời gian và ngày càng 

được nâng cao về chất lượng, về cơ bản đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục 

soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ, góp phần triển khai thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, đồng thời có 

tác động rất lớn, tạo ra hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hiệu quả hoạt động của 

bộ máy nhà nước, góp phần không nhỏ trong công cuộc nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

  Người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

nói chung và tại Sở Nội vụ nói riêng chủ yếu là thực hiện kiêm nhiệm và không ổn 

định, thường xuyên có sự thay đổi dẫn đến việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn do còn phải thực hiện các nhiệm vụ 

khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động pháp chế góp phần nâng cao việc 

thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong thời gian tới, 

Sở Nội vụ đề xuất, kiến nghị nội dung sau: 

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức pháp chế ở các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được coi là 

nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư pháp, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội 

thảo chia sẻ kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp 

vụ cho đội ngũ công chức pháp chế; đảm bảo cho đội ngũ công chức pháp chế có 

trình độ, năng lực, kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng 

các quy định của pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 của Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang Web SNV; 

- Lưu VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đinh Văn Bình 
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