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       Kính gửi: 

  

 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

  Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố                                       

   trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình, kết 

quả công việc; những vấn đề còn tồn đọng; những vấn đề, nội dung cấp bách 

cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ 

tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, các đồng chí lãnh 

đạo, cán bộ chủ chốt của Bộ Tư pháp, lãnh đạo và đại diện các đơn vị liên quan 

của Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo, ý kiến 

của các đại biểu tham dự, phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực, Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện ngay việc sau: 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật, tăng cường trách 

nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, đặc biệt là đối với ý kiến thẩm 

định của cơ quan tư pháp; kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm 

đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật; xử lý 

kịp thời những văn bản cần sửa  đổi, bổ sung, ban hành mới trên cơ sở kết quả rà 

soát văn bản, nhất là kết quả rà soát theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 45/NQ-CP 

ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ để thực hiện thành công 6 nhiệm vụ 

trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường đầu tư kinh 

doanh thuận lợi; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng 

cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. 
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Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg (để báo cáo); 

- Các Bộ: TP, TC, KHĐT; 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

 Trợ lý, Thư ký TTg; 

 Trợ lý, Thư ký các PTTg; 

 các Vụ: PL, V.I, NC, KGVX, CN, NN, KTTH, TCCV, TKBT,     

  ĐMDN, QHQT, QHĐP;  Cục KSTT; Cổng TTĐT;                                                

- Lưu: VT, TH (3)VH  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

] 

Trần Văn Sơn 
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