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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 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  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 ngày 12 tháng 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 
Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 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 của Bộ Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng 

pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c); 
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);  
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL (3b). 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành 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 

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 18 tháng 02 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ, 

giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại 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 

(sau đây gọi là Chỉ thị số 43/CT-TTg) gắn với việc thực hiện Quyết định số 

1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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 ngày 

24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.  

2. Yêu cầu 

a) Bám sát nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ 

thị; gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các cơ quan, đơn vị. 

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm 

thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng chủ trì, 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 43/CT-TTg. 

c) Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, 

bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhóm các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện 

1.1. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 
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- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật 

hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục 

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Tổ chức 

cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan; 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.2. Các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

1.2.1. Rà soát, đề xuất nội dung định hướng ưu tiên trong xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tư pháp 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, các cấp ủy đảng 

về từng lĩnh vực cụ thể 

a) Rà soát, xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cụ thể 

cần ưu tiên 

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.  

b) Tổng hợp các đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ 

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (gửi báo cáo 

kết quả rà soát kèm theo Danh mục nội dung định hướng về Vụ Các vấn đề 

chung về xây dựng pháp luật trước ngày 30/7/2021).  

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021. 

1.2.2. Rà soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung 

hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất 

cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 

bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế 

và thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế Việt Nam mới gia 

nhập (CPTPP, EVFTA, RCEP…). Chú trọng thể chế hóa, hoàn thiện pháp luật 

về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

a) Rà soát, xác định, đề xuất các nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử 

lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực 

tiễn; thể chế hóa, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 
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- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.  

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II/2021.  

b) Tổng hợp các đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ 

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (gửi báo cáo 

kết quả rà soát kèm theo Danh mục về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp 

luật trước ngày 30/7/2021).  

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

1.2.3. Thực hiện các kết luận tổng kết và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đảng về xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với 

các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ đề 

xuất nội dung về Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 

XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.  

a) Thực hiện 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 khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan thuộc 

Bộ Tư pháp. 

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 04/QĐ-

TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

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 ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020. 

b) Thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về 

tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn 

vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 120/QĐ-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm 
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thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải 

cách tư pháp đến năm 2020. 

c) Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến và Giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư. 

d) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, giúp 

Ban Cán sự đảng Chính phủ đề xuất nội dung về Chiến lược pháp luật Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Ban 

chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền Việt Nam XHCN. 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan thuộc 

Bộ Tư pháp. 

- Các hoạt động cụ thể và thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 04/QĐ-

TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

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 ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020. 

1.2.4. 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 cơ quan trong quy trình xây dựng 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 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 
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còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ 

và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản theo các chuyên đề, lĩnh vực bảo 

đảm tính bao quát, toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo 

thẩm quyền, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.2.6. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật của các 

bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng lập Đề nghị của Chính phủ về 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, hạn chế việc lùi, rút trình các dự án 

luật, pháp lệnh và tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các trường 

hợp không bảo đảm tiến độ, chất lượng  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020); theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình và báo cáo Chính phủ về kết quả tiếp 

thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo  

a) Tổ chức hội nghị đánh giá và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

thẩm định đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020).  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

b) Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định văn 

bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp; tổ chức các hội nghị, tọa đàm 

chuyên sâu để đánh giá kết quả, trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định 

- Đơn vị chủ trì: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị xây 

dựng pháp luật. 
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- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, chuẩn bị ý kiến 

cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Phiên họp Chính phủ liên quan đến kết 

quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật 

hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục 

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.3. Các hoạt động giúp tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật 

1.3.1. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 

của các bộ, ngành, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm Nghị 

định số 59/2012/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 số 59/2012/NĐ-CP, Quyết định số 

242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi 

mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018- 2022” 

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.3.2. Tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về tổ chức thi hành 

pháp luật, bảo đảm gắn kết công tác xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật, 

nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022 

1.3.3. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức 

thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về 

vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 
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1.3.4. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật. Đổi mới 

phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi 

hành pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.4. Các hoạt động nhằm bảo đảm, tăng cường nguồn lực cho công tác 

xây dựng và thi hành pháp luật  

1.4.1. Thực hiện bố trí, điều động, luân chuyển công chức có năng lực làm 

công tác pháp luật thuộc Bộ Tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu công việc đặt ra 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp 

luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm. 

1.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm 

công tác xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế theo 

hướng chuyên nghiệp và hiện đại 

a) Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật và theo 

dõi thi hành pháp luật cho các công chức làm công tác xây dựng, thẩm định 

chính sách; soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật (hội 

nghị cho một số công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên 

quan ở Trung ương; một số hội nghị tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền 

Nam cho một số cán bộ, công chức của các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, công chức của các Sở Tư pháp, sở, ngành và các cơ quan, tổ 

chức khác có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành 

có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 
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b) Biên soạn các tài liệu tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, bao gồm: lập 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá 

tác động của chính sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề 

nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác xây 

dựng pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì:  

+ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì xây dựng các tài 

liệu về lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật; theo dõi đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết; đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo đề nghị và dự án, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật; thẩm định chính sách và dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. 

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 

+ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật xây 

dựng các tài liệu liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Các tài liệu tập huấn. 

c) Biên soạn sách, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành; 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp, bao gồm: lập chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác 

động của chính sách; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm 

định đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp 

luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà Xuất 

bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 



9 

 

 

d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách; báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh 

giá tác động về giới; kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp 

luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch và 

công chức làm công tác pháp chế của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân.  

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp (xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ). 

- Đơn vị phối hợp: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp 

luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ Tư pháp.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

đ) Tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy văn bằng 2 ngành luật 

cho cán bộ pháp chế bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp.  

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.  

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

1.4.3. Ưu tiên, tăng cường nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp 

luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm 

1.4.4. Khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, 

nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và 

tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, gồm:  
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(i) Nâng cấp trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật và theo dõi thi 

hành pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;  

(ii) Nâng cấp trang thông tin lấy ý kiến, tổ chức thẩm định đề nghị xây 

dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

(iii) Xây dựng phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật kết nối với 

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. 

(iv) Xây dựng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp 

luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, 

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và các cơ 

quan, tổ chức khác có liên quan. 

2. Các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện 

2.1. Phối hợp với Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chính phủ 

để tham mưu, bố trí lịch các phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây 

dựng pháp luật một cách hợp lý để dành nhiều thời gian cho Chính phủ 

thảo luận các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghe báo cáo về 

tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành 

văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. 

Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì phối 

hợp (khi có yêu cầu). 

2.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức, biên chế và các đơn vị liên quan của Bộ 

Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, củng cố kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, 

biên chế người làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đáp ứng yêu cầu 

công việc, nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp (khi có yêu cầu). 

2.3. Phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp và các đơn vị liên quan của 

Bộ Tài chính đề xuất cơ chế, giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính với tính 

chất là một nguồn đầu tư của Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 

công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp (khi có yêu cầu). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, chỉ 

đạo triển khai thi hành Chỉ thị và các hoạt động khác được phân công tại Kế 

hoạch này; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên nguồn lực và tổ 

chức, chỉ đạo thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt chất lượng, hiệu quả 

và đúng tiến độ; kịp thời thông báo cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng 

pháp luật về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

b) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối thực 

hiện và có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Kế hoạch; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ xem xét, quyết định. 

2. Kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự 

toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của Bộ Tài chính.  

b) Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động 

cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế 

hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo 

Bộ phê duyệt. 

c) Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn 

cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán 

theo quy định./. 

 




