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Về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

các quy định của pháp luật gây vướng 

mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, 

kinh doanh và đời sống xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

-  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

-  Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

       

Trước thực trạng hệ thống pháp luật còn có những quy định mâu thuẫn, 

chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu khả thi, không phù hợp với thực tiễn, đang 

gây cản trở, khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời 

sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương: 

1. Căn cứ Nghị quyết Phiên họp về triển khai công việc của Chính phủ 

sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Nghị quyết số 

45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021), trên cơ sở thực tiễn quản lý, điều hành, 

khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, 

thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư) đang gây khó 

khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời 

sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần xác định cụ thể nội 

dung quy định (điều, khoản, văn bản) gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa 

đổi, bổ sung. 

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, để tháo 

gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp 

phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh 

doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

2. Kết quả rà soát, thống kê và đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ Tư pháp, 

Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực 

hiện nghiêm chỉ đạo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(để chỉ đạo); 

- Phòng thương mại và công nghiệp VN; 

- Hiệp hội bất động sản VN; 

- Hiệp hội doanh nghiệp;  

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ thuộc VPCP, Cục KSTTHC;  

- Lưu VT, PL (2) 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh 
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