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Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, 

hoàn thiện thể chế. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính 

Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng 

chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng 

chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ 

tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tham dự Hội 

nghị có các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí 

thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh và các đồng chí lãnh đạo địa phương dự Hội nghị tại các điểm cầu địa phương. 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tham luận, ý kiến phát biểu 

của các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, phát 

biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau: 

1. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính 

phủ tham mưu, đề xuất tổ chức Hội nghị với nội dung có ý nghĩa thiết thực; các ý 

kiến phát biểu, tham luận có chất lượng, đề xuất nhiều giải pháp về xây dựng, hoàn 

thiện thể chế, triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch bệnh COVID-19.  

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian qua đã đạt được nhiều kết 

quả cụ thể, nổi bật trên một số điểm sau: 

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, coi đây là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ 

chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển 

đất nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời quán 

triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thể chế hóa các 

chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013. 
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b) Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều điểm sáng, đề xuất 

được những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải 

cách tư pháp. Việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bảm đảm tính dự báo, 

có trọng tâm, trọng điểm để đầu tư nguồn lực gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Quy trình lập pháp, lập quy cơ bản được thực hiện nghiêm túc, bảo 

đảm sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Chất lượng công tác thẩm định, thẩm 

tra được nâng cao, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo quy định. Các ban, bộ, ngành Trung 

ương và địa phương đã tích cực rà soát, kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục 

những “khoảng trống”, “mâu thuẫn, bất cập” trong hệ thống pháp luật. 

c  Công tác tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm. Tình 

trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh từng bước được khắc 

phục. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác 

kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên, xử lý nhiều văn bản trái pháp 

luật và các mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định, góp phần bảo vệ pháp chế xã 

hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.  

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ 

chức thi hành pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: (i  chất lượng luật pháp 

trên một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng được yêu cầu; hệ thống pháp luật còn cồng 

kềnh, tính ổn định chưa cao, một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo; (ii  các cơ 

quan có thẩm quyền chưa chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 

luật, văn bản theo thẩm quyền để điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với tình hình 

mới; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa ổn định do vẫn còn tình trạng xin 

lùi, rút; (iii  công tác thi hành pháp luật chưa có cơ chế đồng bộ để thực hiện hiệu quả; 

tình trạng “chậm, nợ” ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa được 

khắc phục triệt để; (iv  ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, 

người dân chưa cao.  

Tồn tại, hạn chế trong công tác này xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu: 

(i  nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác 

xây dựng thể chế, pháp luật còn chưa đầy đủ; (ii  kỷ luật, kỷ cương trong công tác 

này còn chưa nghiêm; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ, chưa bảo đảm tính hiệu 

quả; (iii) tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức pháp chế còn nhiều khó khăn, 

thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đồng đều; (iv  nguồn lực tài chính 

dành cho công tác này chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiện 

nay.  

 4. Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, 

địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

a  Quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là 

đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định đầu tư cho xây dựng 

thể chế là đầu tư cho phát triển. Thực hiện những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, toàn 

diện hơn nữa, cụ thể: (i  đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thi 

hành pháp luật theo hướng thực chất hơn, bám sát và phù hợp với thực tiễn; (ii  
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tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và đầu tư thỏa đáng cho công 

tác này; (iii  đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể và việc 

kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. 

b  Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy trong xây dựng thể chế, pháp luật và tổ 

chức thi hành pháp luật, trong đó cần: (i) xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể 

trong quy trình xây dựng pháp luật; đánh giá toàn diện kết quả thể chế hóa các chủ 

trương, đường lối của Đảng; (ii  chú trọng lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của pháp luật; (iii  đối với các vấn đề lớn, phức tạp cần kịp thời xin ý 

kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; (iv  tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế: (v  tiếp tục 

nghiên cứu, hiện đại hóa kỹ thuật lập pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin đối với công tác này.  

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, 

Quốc hội trong việc hoạch định các chiến lược trong các lĩnh vực pháp luật, tư 

pháp; xây dựng Đề án “Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XV”, theo đó cần tập trung vào các dự án luật: (i  phục vụ yêu cầu 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, 

bền vững, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, hợp tác công - tư; (ii  

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền 

lực bằng hệ thống pháp luật; (iii  nghiên cứu, hoàn thiện khung thể chế thử nghiệm 

có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.   

c  Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát pháp luật về tổ chức và theo dõi 

thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác này; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa 

các cơ quan trong thi hành pháp luật; xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 

phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; công tác thẩm định, 

thẩm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải gắn kết chặt chẽ với công tác 

theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp 

tục đổi mới, đặt trọng tâm vào các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản 

quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc 

sống, phục vụ Nhân dân.  

5. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, 

tổ chức liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm 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; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 

16/4/2021 của Chính phủ triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn.  

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; đầu tư hơn nữa 

nguồn lực cho công tác này; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách 

nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với 

công tác này. 
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- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp phối hợp chỉ đạo nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực về tài chính, con người và các điều kiện cần 

thiết khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và 

tổ chức thi hành pháp luật. 

6. Nhằm đạt mục tiêu cải cách, nâng cao chất lượng thể chế, Chính phủ đề nghị:  

- Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc 

hội tăng cường hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện các quy định thiếu thống nhất, 

không còn phù hợp, văn bản có nội dung trái pháp luật, vi phạm trong thi hành pháp luật 

để có các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh việc lựa chọn, xây dựng, công bố án lệ để 

kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật quy 

định cụ thể. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong công tác xây dựng và thi 

hành pháp luật; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động 

truy tố, xét xử và thi hành án. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường vai 

trò giám sát và phản biện xã hội trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc VN; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục; 

- Lưu: VT, PL(2) 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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