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V/v Kế hoạch hoạt động năm 2021
của Tổ công tác của Thủ tướng
Chính phủ về rà soát VBQPPL

Kính gửi: Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản
quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp).
Xét báo cáo, đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát
văn bản quy phạm pháp luật (Tổ công tác) tại Báo cáo số 15/BC-TCT ngày 19
tháng 01 năm 2021 của Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả
đạt được năm 2020 của Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác, Cơ quan thường
trực Tổ công tác (Bộ Tư pháp) cần có các hình thức khen thưởng, động viên kịp
thời các Thành viên Tổ công tác, Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc Tổ công tác
về các nỗ lực, đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác:
a) Đồng ý với các đề xuất, kiến nghị và nội dung cơ bản của Kế hoạch
hoạt động năm 2021 của Tổ công tác tại Báo cáo số 15/BC-TCT nêu trên.
Tổ công tác đưa các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 15/BC-TCT nêu trên vào
Kế hoạch hoạt động năm 2021 để tổ chức thực hiện.
b) Bổ sung nhiệm vụ vào Kế hoạch hoạt động năm 2021:
- Về xác định các chuyên đề, lĩnh vực thực hiện rà soát độc lập, chuyên
sâu trong năm 2021: Tổ Công tác bổ sung các nhiệm vụ rà soát, kiến nghị sửa
đổi, bổ sung các quy định của pháp luật tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng
01 năm 2021 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn
chế của pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, đại dịch Covid 19 đến kinh tế - xã hội nước ta, bảo đảm
tính bao quát, toàn diện, chất lượng và hiệu quả thực chất; kiến nghị xử lý dứt
điểm các quy định vướng mắc, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn,
gây khó khăn, kìm hãm phát triển, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ
thống pháp luật, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.
- Tiếp tục cập nhật các yêu cầu, nhiệm vụ về rà soát, sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện pháp luật thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII, Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị
về tổng kết thực hiện Nghị quyết 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.

3. Về tổ chức thực hiện:
- Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác, cơ quan thường trực Tổ công
tác, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan huy động, tập trung nguồn lực,
bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn
chuyên sâu cho Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc, các Nhóm rà soát của
Tổ công tác, bảo đảm thực hiện hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ theo Kế
hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.
- Tổ trưởng Tổ công tác khẩn trương ban hành Kế hoạch hoạt động năm
2021 của Tổ công tác, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, kết quả thực hiện, tập
trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng
Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổ công tác nghiên cứu, bố trí đầy đủ,
kịp thời nguồn kinh phí cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tương xứng với tính
chất, khối lượng công việc được giao theo quy định của pháp luật; vấn đề vượt
thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổ Công tác, các Thành viên Tổ
công tác, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Thành viên Tổ công tác của TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các PTTg;
các Vụ, Cục: CN, NN, KTTH, KGVX, QHĐP,
ĐMDN, NC, TCCV, TKBT, KSTT;
- Lưu: VT, PL(3b) PC.
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