
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /UBND-VP8 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 02 năm 2021 
V/v thực hiện các giải pháp  

để nâng cao hiệu quả công tác  

theo dõi thi hành pháp luật 

 

 

 
Kính gửi:          

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tại Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ đối với Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2020; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực 

hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được 

phát hiện trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, 

lĩnh vực quản lý nhà nước cấp, ngành mình.  

- Đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về xây dựng, ban hành 

mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu tính khả thi, 

chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. 

- Chủ động tiếp nhận và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp 

có thẩm quyền xử lý các phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

- Quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí sắp xếp hợp lý biên chế làm công tác 

pháp chế đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp 

chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng. 

- Đảm bảo các điều kiện để triển khai đầy đủ, hiệu quả các hoạt động theo 

dõi thi hành pháp luật của cấp, ngành mình theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy 

định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ). 

2. Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến bảo vệ môi trường, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về 
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xây dựng, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật còn thiếu tính 

khả thi, tính thống nhất với hệ thống pháp luật. 

- Tăng cường phối hợp trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao 

chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi 

trường, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, để 

nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân tham gia 

giám sát quá trình thực thi pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm 

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các các địa phương, đơn vị 

thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 
Để báo cáo 

- Như trên; 
- Website của tỉnh và Sở Tư pháp; 
- Lưu: VP1, VP8. 
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