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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao  

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III và 9 tháng đầu năm 2018;  

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý IV năm 2018 

 

Thực hiện Văn bản số 2720/UBND-TH ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo kết quả thực hiện Quý III, 9 tháng đầu năm 2018 về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả thực hiện, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trong quý III năm 2018, Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành 16 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp (06 

Quyết định, 02 Kế hoạch, 04 Báo cáo, 04 Công văn) có nội dung liên quan đến 

công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh; ban hành theo thẩm quyền 470 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp. Tổ chức Hội nghị 

sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018. 

Kết quả  9 tháng đầu năm 2018,  Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND 

tỉnh ban hành 43 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư 

pháp (16 Quyết định, 12 Kế hoạch, 06 Báo cáo, 09 Công văn), trong đó có nội 

dung liên quan đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh theo Kế hoạch hành động số 18/KH-UBND ngày 28/02/2017 

của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2017, định hướng đến năm 2020; Ban hành theo thẩm quyền 972 văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về 

công tác tư pháp. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018; giao 

ban công tác theo định kỳ hàng tháng với các phòng, đơn vị thuộc Sở; sơ kết 

công tác tư pháp và cải cách hành chính quý I, 6 tháng với Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
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chính trị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao 

hiệu quả công tác, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thực hiện nhiệm vụ cải thiện chất lƣợng các quy định pháp luật 

thuộc Chỉ số thành phần Môi trƣờng pháp lý (Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo); 

xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật 

* Kết quả thực hiện trong quý III năm 2018 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh đề xuất xây dựng 02 văn bản QPPL về lĩnh 

vực tư pháp
1
. Tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản QPPL; 

hoàn thành thẩm định 07 dự thảo Quyết định của UBND. Tham gia ý kiến đối 

với 52 dự thảo văn bản và 01 đề xuất xây dựng Quyết định QPPL của UBND 

tỉnh
2
. Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung 07 nội dung vướng mắc, bất cập, không khả thi hoặc 

khoảng trống pháp luật trong các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường
3
. Thực hiện cập nhật 05 văn bản quy phạm pháp luật (01 

Quyết định; 04 Nghị quyết) do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành lên “Cơ sở dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về văn bản pháp luật”.  

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (Tờ trình số 72/TTr- STP ngày 

04/9/2018). Tổ chức 02 Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin và tập huấn 

công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho trên 400 lượt đại 

biểu; biên soạn, cung cấp miễn phí 870 tài liệu tuyên truyền pháp luật
4
. Thực 

                                                           
1
Gồm: Đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 

12/01/2010 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010; Đề nghị xây dựng Quyết định QPPL 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
2
 Đề xuất xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận 

tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
3
 Văn bản số 720/STP-XD&KTVB ngày 31/7/2018. 

4
 Gồm: 100 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình; 300 cuốn Hỏi- đáp pháp luật về tiếp cận thông 

tin; 300 cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận thông tin;  80 đề cương tuyên truyền Luật Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 90 bộ tài liệu pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân”; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015;  
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hiện đăng tải 19 tin, bài, ảnh và 141 văn bản về hoạt động của ngành, văn bản 

pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp, thu hút trên 230.000 lượt người truy cập. 

* Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018 

- Trình UBND tỉnh ban hành 03 Kế hoạch về công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018
5
, báo cáo kết quả 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL (QPPL) trên địa bàn tỉnh 

năm 2017
6
; Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2018 Công bố danh mục 60 văn bản QPPL (27 Nghị quyết, 30 Quyết 

định, 03 Chỉ thị) hết hiệu lực toàn bộ và 05 văn bản QPPL (02 Nghị quyết, 03 

Quyết định) hết hiệu lực một phần. Ban hành theo thẩm quyền 05 Kế hoạch 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2018
7
; thành lập 02 Tổ soạn thảo văn bản QPPL về lĩnh vực tư pháp

8
; đề 

nghị lập Danh mục 05 văn bản QPPL (03 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 02 Quyết 

định của UBND tỉnh) quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 3
9
; đề xuất xây dựng 02 văn bản QPPL về lĩnh vực tư pháp

10
. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập danh mục xây dựng 25 Quyết định 

QPPL của UBND tỉnh năm 2018, trong đó có 03 Quyết định về lĩnh vực tư 

                                                           
5
 (1) Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/12/2017 về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018; (2) Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/02/2018 của 

UBND tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kỳ 2014-2018; (3) Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 29/01/2018 về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 
6
 Báo cáo số 11/BC-UBND  ngày 28/02/2018 báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh 
7
 (1) Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 09/01/2018 ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2018; (2) Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 28/3/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện 

hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014 - 2018; (3) Quyết định số 

39/QĐ-STP ngày 06/02/2018 ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018; (4) Kế hoạch số 05/KH-

STP ngày 26/02/2018 về việc soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) Kế hoạch số 11/KH-STP 

ngày 23/3/2018 về soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
8
 Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 26/02/2018 thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 22/3/2018 thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.. 
9
 Văn bản 1183/STP-XD&KTVB ngày 29/12/2017. 

10
 (1) Đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 

12/01/2010 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thị xã và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010; (2) Đề nghị xây dựng Quyết định 

QPPL của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang 
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pháp
11

. Tổ chức Hội thảo về đánh giá kết quả, tình hình thực hiện công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 

2017 cho 100 đại biểu; 17 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản 

QPPL. Thực hiện thẩm định 25 dự thảo văn bản QPPL (05 Nghị quyết, 21 Quyết 

định); tham gia, góp ý đối với 123 dự thảo văn bản
12

 và 03 đề xuất xây dựng 

Quyết định QPPL của UBND tỉnh
13

; kiểm tra đối với 14 văn bản (tự kiểm tra 12 

văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 02 văn bản), qua kiểm tra đề nghị bãi bỏ 01 

văn bản cá biệt nhưng có chứa QPPL
14

. Rà soát việc thực hiện quy định của 

pháp luật về tài nguyên và môi trường, đề xuất sửa đổi, bổ sung 07 nội dung 

vướng mắc, bất cập, không khả thi hoặc khoảng trống pháp luật trong các văn 

bản QPPL về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
15

. Thực hiện cập 

nhật 19 văn bản QPPL (06 Nghị quyết; 13 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh 

mới ban hành trên“Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật”, đến nay đã cập nhật được 826 văn 

bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (193 Nghị quyết, 593 Quyết định, 

40 Chỉ thị), tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong việc tra cứu 

các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch văn 

bản QPPL của tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh ban hành 07 văn bản về công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật
16

; thực hiện kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Tuyên Quang
17

, đồng thời ban hành danh sách thành viên Hội đồng và Quy 
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 Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22/3/2018, gồm: 14 Quyết định ban hành mới; 11 Quyết đinh thay thế, 

sửa đổi, bổ sung. 
12

 07 dự thảo Luật; 08 Nghị định; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 20 dự thảo Thông tư; 05 dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh; 31  dự thảo  Quyết định của UBND tỉnh; 51 dự thảo văn bản khác. 
13

 Văn bản số 502/STP-XD&KTVB ngày 04/6/2018; Văn bản số 531/STP-XD&KTVB ngày 12/6/2018; Văn 

bản số 659/STP-XD&KTVB ngày 16/7/2018. 
14

 Kết luận kiểm tra số 06/KL-STP ngày 01/02/2018. 
15

 Văn bản số 720/STP-XD&KTVB ngày 31/7/2018. 
16

 (1) Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 29/01/2018 thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước thôn, xóm, tổ dân phố năm 2018;(2) Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 21/5/2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu niên, giai đoạn 2010- 2015” đến năm 2020; (3) Văn bản số 1152/UBND-NC ngày 

27/4/2018 về việc  thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;(4) Văn bản số 1195/UBND-NC ngày 3/5/2018 về việc  

thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; (5) Văn bản số 1411/UBND-NC 

ngày 18/5/2018 về việc  xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018; (6) Kế hoạch thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (7) Kế hoạch tổ chức Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. 
17

 Quyết định số 73/QĐ-UBND  ngày 17/01/2018 
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chế hoạt động của Hội đồng
18

; Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 

của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ trì tổ chức Hội 

nghị triển khai 06 luật được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua
19

; 02 

Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin và tập huấn công tác xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho trên 400 lượt đại biểu; 02 buổi tuyên truyền 

pháp luật lưu động cho 222 đại biểu; biên soạn, cung cấp miễn phí 62.704 tài 

liệu tuyên truyền pháp luật
20

;  đăng tải 372 tin, bài, văn bản (gồm: 41 tin, bài, 

ảnh; 331 văn bản) về hoạt động của ngành, văn bản pháp luật mới ban hành, văn 

bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, thu hút 

trên 414.588 lượt người truy cập. 

2. Thực hiện nhiệm vụ công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính 

* Kết quả thực hiện trong quý III năm 2018 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 

13/6/2018 công bố danh mục 50 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Tư pháp (Danh mục 25 thủ tục hành chính sửa đổi và danh mục 25 

thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ bưu chính công ích). Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách 

hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và triển khai thực hiện. 

Tổ chức rà soát 264 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 

Tư pháp (173 TTHC cấp tỉnh; 43 TTHC cấp huyện; 48 TTHC cấp xã); qua rà 

soát kiến nghị đơn giản hóa 12 TTHC, trong đó: 03 TTHC cấp tỉnh (01 TTHC 

về quốc tịch; 01 TTHC về tư vấn pháp luật; 01 TTHC về trọng tài thương mại); 

04 TTHC cấp huyện về hộ tịch; 05 TTHC cấp xã (04 TTHC về hộ tịch; 01 

TTHC về hòa giải ở cơ sở). Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về 

quy định, thủ tục hành chính; niêm yết, công khai 169/169 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp theo quy định.  

                                                           
18

 Quyết định số  03/QĐ- HĐPH ngày 26/3/2018Quyết định số 04/QĐ- HĐPH ngày 26/3/2018 
19

 Luật lâm nghiệp, Luật thủy sản, Luật quy hoạch, Luật quản lý nợ công, Luật sửa đổi Luật cơ quan đại diện 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi Luật tổ chức tín dụng, Luật tiếp cận thông 

tin. 
20

 Gồm: 1.000 tờ gấp pháp luật về bộ luật dân sự; 618 đề cương, 216 cuốn luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 

thông qua. 60.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, trẻ em. 100 bộ tài liệu 

tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình; 300 cuốn Hỏi- đáp pháp luật về tiếp cận thông tin; 300 cuốn Sổ tay 

hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận thông tin;  80 đề cương tuyên truyền Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

90 bộ tài liệu pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân”; 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015;  
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Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải 

cách hành chính do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của 

Chính phủ làm Trưởng đoàn. 

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/8/2018, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 696 hồ 

sơ, gồm: 683/696 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 98,13%; 13 hồ sơ tiếp 

nhận trực tiếp, chiếm 1,87%. Kết quả: đã giải quyết 637 hồ sơ, giải quyết trước 

và đúng hạn 634/637 hồ sơ, chiếm 99,5%; giải quyết quá hạn 03 hồ sơ
21

, chiếm 

0,5%. Có 95/637 hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công 

ích, đạt 14,9%.  

* Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục 81 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu giá tài sản; 

hòa giải thương mại, chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
22

. Ban hành theo thẩm quyền 05 Kế 

hoạch về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Sở 

Tư pháp năm 2018 và triển khai thực hiện
23

; thực hiện kiện toàn công chức đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang
24

. Tổ chức rà soát 264 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp (173 TTHC cấp tỉnh; 43 TTHC cấp huyện; 48 TTHC 

cấp xã); qua rà soát kiến nghị đơn giản hóa 12 TTHC, trong đó: 03 TTHC cấp 

tỉnh (01 TTHC về quốc tịch; 01 TTHC về tư vấn pháp luật; 01 TTHC về trọng 

tài thương mại); 04 TTHC cấp huyện về hộ tịch; 05 TTHC cấp xã (04 TTHC về 

hộ tịch; 01 TTHC về hòa giải ở cơ sở).  

                                                           
21

 Do công dân có án tích nhưng không khai nên phải thực hiện tra cứu, xác minh ở nhiều cơ quan, trong đó một 

số cơ quan chậm gửi kết quả tra cứu, xác minh như: Tòa án quân sự, Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, Tòa án 

tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, Công an huyện Yên Sơn; Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Dương; UBND thị trấn Sơn Dương; UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương; UBND phường Tân 

Quang; kết quả tra cứu của Công an tỉnh có trường hợp chưa đầy đủ, chính xác nên kéo dài thời gian xác minh. 
22

 Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018; Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018; Quyết định 

số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2018. 
23

 (01) Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 09/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính của Sở Tư pháp năm 2018; (02) Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 25/01/2018 ban hành Kế hoạch công tác 

cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2018; (03) Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 06/02/2018 ban hành Kế 

hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2018; (04) Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 09/02/2018 ban hành Kế hoạch 

rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2018; (5) Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 31/7/2018 

Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. 
24

 Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp về việc phân công công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
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Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của “Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”; thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính; niêm yết, công khai 

342/342 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ngay 

sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, trên Trang Thông 

tin điện tử của Sở (địa chỉ:" tuphaptuyenquang.gov.vn"), tại trụ sở làm việc của 

đơn vị đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.  

Thực hiện cung cấp 88 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 35 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (vượt 

49 thủ tục so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ). Từ ngày 01/01/2018 đến 31/8/2018, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 

1.739 hồ sơ, trong đó: 1.718 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (chiếm 98,79%), 

21 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (chiếm 1,21 %). Kết quả: Đã giải quyết 1.680 hồ sơ; 

giải quyết trước và đúng hạn 1.667/1.680 hồ sơ, chiếm 99,23%; giải quyết quá 

hạn 13 hồ sơ, chiếm 0,77%. Có 197/1.680 hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ bưu chính công ích, đạt 11,73%. Duy trì thực hiện việc trực giải quyết 

thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 hàng tuần theo Quyết định số 13/2010/QĐ-

UBND ngày 15/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 

bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

* Kết quả thực hiện trong quý III năm 2018 

Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

doanh nghiệp, gồm: (1) Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên đề 

“Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ 

luật Dân sự năm 2015” cho 80 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã; (2) Hội nghị 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên đề “Các 

quy định mới trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành” cho 80 đại biểu; biên soạn, cung cấp 160 bộ tài liệu 

tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp. Phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 02 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp”.   
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Thực hiện 02 cuộc thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ 

tịch đối với 09 cơ quan, đơn vị
25

. Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 03 

đơn (01 đơn khiếu nại;01 đơn tố cáo; 01 đơn đề nghị), trong đó: 01 đơn 

khiếu nại, 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã vào sổ theo dõi 

theo quy định; 01 đơn đề nghị giao Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước giải 

quyết và trả lời công dân; 01 phản ánh kiến nghị, giao Phòng Công chứng trả lời 

công dân theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với 

UBND tỉnh xử lý vướng mắc cho 03 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp; phối 

hợp với các ngành giải quyết 04 vụ việc vướng mắc trong thi hành pháp luật về 

đất đai, trong đó có 02 vụ việc có liên quan đến doanh nghiệp. Giải đáp pháp 

luật cho 05 tổ chức, doanh nghiệp
26

. 

* Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018 

- Sở Tư pháp đã ban hành 04 văn bản
27

 (03 Kế hoạch, 01 Đề án) về công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. Tổ chức rà soát những bất cập, 

chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp 

cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản 

xuất kinh doanh, đồng thời tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 

47/BC-UBND ngày 04/5/2018 báo cáo Bộ Tư pháp, trong đó đề xuất, kiến nghị 

đối với 06 nội dung vướng mắc, bất cập, chồng chéo. Đề xuất nội dung xây 

dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018, định 

hướng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
28

; tham gia ý kiến vào Đề án phát 

triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

đề xuất nội dung, tham gia ý kiến vào Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

                                                           
25

 Phòng tư pháp huyện Lâm Bình và 03 đơn vị cấp xã  (Kết luận số 31/KL-STP ngày 26/7/2018); 05 đơn vị tại 

thành phố Tuyên Quang 
26

 (1) Tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường; (2) Tham gia ý kiến đề 

nghị của Công ty cổ phần cơ khí thương mại Đức Hùng; (3) Thẩm định đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của 

Công ty TNHH TM&XD Phương Hà; (4) Đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn liên ngành số 26/HDLN-

KH&ĐT-TC-NN&PTNT và đề nghị của Công ty cổ phần chè Sông Lô; (5) Giải đáp ý kiến vướng mắc cho Công 

ty TNHH MTV Y tế Hoàng Việt. 
27

(01)Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 09/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp của Sở Tư pháp năm 2018; (02) Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 29/12/2017 ban hành Kế hoạch 

thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; (03) Kế hoạch số 

38/KH-STP ngày 23/7/2018  Phát triển kinh tế tập thể năm 2019; (4) Đề án số 08/ĐA-STP ngày 22/3/2018 về 

thực hiện hoạt động của Chương trình 585 năm 2018 
28

 Văn bản số 450/STP-XD&KTVBQPPL ngày 15/5/2018. 
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nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
29

. Phối 

hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 04 chuyên 

mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. 

 Chủ trì, phối hợp tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

160 đại biểu về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định 

của Bộ luật Dân sự năm 2015; các quy định mới trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2017; biên soạn, cung cấp 160 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật 

cho doanh nghiệp 

Ban hành Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt 

kế hoạch công tác thanh tra năm 2018; tiếp 06 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 

10 đơn (02 đơn khiếu nại;03 đơn tố cáo; 05 đơn đề nghị), trong đó: đã giải 

quyết xong 02 đơn tố cáo, 02 đơn đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết đã trả 

lời hướng dẫn công dân theo quy định; 06 đơn (02 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 

03 đơn đề nghị) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đã trả lời, 

hướng dẫn công dân theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu với UBND tỉnh xử lý vướng mắc cho 03 doanh nghiệp và nhóm doanh 

nghiệp; phối hợp với các ngành giải quyết 15 vụ việc vướng mắc trong thi hành 

pháp luật về đất đai, đề nghị giải quyết chế độ tiền lương, chính sách người có 

công, trong đó có 08 vụ việc có liên quan đến doanh nghiệp. Giải đáp pháp luật 

cho 07 tổ chức, doanh nghiệp
30

. 

- Thực hiện tốt Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND 

tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; quán 

triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

 

                                                           
29

 Công văn số 467/STP-XD&KTVB ngày 24/5/2018 về việc đề xuất nội dung Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 471/STP-XD&KTVB ngày 29/5/2018 về việc tham 

gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ. 
30

 Tham gia ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Võ Thuận Phát; Tham gia ý kiến dự thảo 

báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn; Tham gia ý kiến 

điều chỉnh chủ trương dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường; Tham gia ý kiến đề nghị của Công ty cổ phần 

cơ khí thương mại Đức Hùng;  Thẩm định đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH TM&XD Phương 

Hà; Đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn liên ngành số 26/HDLN-KH&ĐT-TC-NN&PTNT và đề nghị của Công 

ty cổ phần chè Sông Lô; Giải đáp ý kiến vướng mắc cho Công ty TNHH MTV Y tế Hoàng Việt. 
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III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018 

1. Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật. Kịp thời thẩm định, tham gia ý kiến, tự kiểm 

tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tổ chức thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do ngành Tư 

pháp chủ trì; thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; biên soạn, cung cấp tài liệu tài liệu 

pháp luật cho doanh nghiệp; duy trì nội dung và hoạt động Trang Thông tin điện 

tử Sở Tư pháp; phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng và 

phát sóng 02 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.  

3. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền; tập trung 

xử lý các thông tin lý lịch tư pháp; rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước. Tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của 

UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh 

hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III và 9 tháng đầu năm 2018; phương 

hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Sở Tư pháp, xin trân trọng báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (T/hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Trang Thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 

(Lan.02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hƣơng 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2018-09-12T16:38:25+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




