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V/v triển khai Chỉ thị 01/CT-UBND
về nâng cao chất lượng công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và
tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Bến Tre, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện, thành phố.

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số
01/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực
thuộc Sở, các Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thành phố thực hiện một số nội
dung sau đây:
1. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn để chủ
động đề xuất các nội dung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành
pháp luật theo những nội dung định hướng trong các văn kiện 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 về lĩnh vực giáo dục.
2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây
dựng pháp luật và thi hành pháp luật; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng
cường hiệu quả thi hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những quy định mâu
thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn.
3. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm công tác pháp chế theo hướng
chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 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 trong công
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chức, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn
lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ cơ
chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát
hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Khai thác,
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thành
phố triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Giám đốc Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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