
 

V/v thực hiện lĩnh vực “xây dựng 

và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật tại tỉnh” theo tiêu 

  chí chấm điểm chỉ số cải cách 

  hành chính cấp tỉnh năm 2020 

     

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc 

         

 Căn cứ Công văn số 1505/STP-XDKT&TDTHPL ngày 23/11/2020 của 

Sở Tư pháp về việc phối hợp thực hiện lĩnh vực “xây dựng và tổ chức thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” theo tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính cấp tỉnh năm 2020. 

 Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh trong đó có ngành y tế được thực hiện kịp thời, bài bản, toàn diện, có 

trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực 

trong hoạt động cải cách thể chế, bảo đảm kiểm soát hiệu quả tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, góp 

phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp 

phần đạt điểm cao điều tra xã hội học tiêu chí “tác động của cải cách đến chất 

lượng văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành” năm 2020, Sở Y tế đề nghị 

Lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

nếu phát hiện những quy định (Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của 

UBND tỉnh) không phù hợp, thiếu tính khả thi, mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó 

khăn vướng mắc, thì thông tin về Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp với Sở Tư pháp 

kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành 

mới) đối với quy định không còn phù hợp. 

            Trân trọng kính chào./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, ban Sở Y tế; 

-  Lưu: VT, TTra. 

(Đính kèm CV 1505/STP- KDKT&TDTHPL) 
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