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Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Huế;
- Công an thành phố Huế;
- UBND các phường thuộc thành phố Huế.
Thực hiện Công văn số 399/STP-XDKTVBQPPL ngày 19 tháng 02 năm
2020 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu thập và xử lý thông tin
theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường; UBND
thành phố Huế (Thành phố) yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao; thông tin từ kết quả của hoạt động kiểm tra, thanh tra; phản ánh của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến
tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện một số nội
dung sau:
1. Kịp thời phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không thống
nhất, đồng bộ, không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất
cập trong thực tiễn thi hành; đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý.
2. Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm
pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp
thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp
dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi
phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi
phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể.
3. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để
kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm
nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật;
sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các
biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ
thống pháp luật.
4. Kịp thời gửi các nội dung đã phát hiện, các kiến nghị, phản ánh nêu trên
và các văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành
pháp luật theo thẩm quyền về Phòng Tài Nguyên và Môi trường để xem xét,
tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến
nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ
tịch UBND các phường thuộc thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong

quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề
nghị các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về phòng Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
(để báo cáo)
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đài Truyền thanh TP;

- Cổng thông tin điện tử TP;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.(65)
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