
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 136/QĐ-STP          Tuyên Quang, ngày 16 tháng 8 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 

02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện 

Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-

VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ 

tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tƣớng Vƣơng Đình Huệ 

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP 
 
 

 Căn cứ Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; Thông báo số 197/TB-VPCP 

ngày 30/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo 

tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh  Tuyên Quang về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 

21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó 

Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kế 

hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và 

Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương 

Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

(Có kế hoạch kèm theo) 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 

các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (gọi chung là các 

phòng, đơn vị thuộc Sở); Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, cụ thể hóa thành các nội dung 

trong chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm để thực hiện. Định 

kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo định kỳ hàng tháng, 

quý, năm (qua Văn phòng Sở) tổng hợp báo cáo. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện 

Quyết định này; báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các Phòng chuyên 

môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở;  

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;                                                           

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.  

(Thanh VP).                                  
                                               

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thƣợc 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƢ PHÁP 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH  

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

 và Phó Thủ tƣớng Vƣơng Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 
(Ban hành kèm theo Quyết định  số: 136/QĐ-STP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

CHỦ TRÌ THAM MƢU 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 Công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật  

a 

Tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật, kiểm tra, rà soát các VBQPPL liên quan đến các 

chính sách thu hút đầu tư kinh doanh, khuyến khích ưu đãi 

đầu tư nhằm tạo điều kiện, môi trường pháp lý thuận lợi 

cho kinh tế tư nhân đầu tư phát triển 

Phòng Xây dựng và 

kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Thường 

xuyên 

b 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng 

pháp luật về quy hoạch, đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt 

bằng và các chính sách hỗ trợ.v.v. 

Phòng Quản lý xử lý vi 

phạm hanh chính và 

theo dõi thi hành pháp 

luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Khi có chỉ 

đạo 

2 Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp    

a 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

Phòng Xây dựng và 

kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Thường 

xuyên 
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TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

CHỦ TRÌ THAM MƢU 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

b 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của 

Chính phủ; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/10/2015 

của UBND tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý 

liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Phòng Phổ biến giáo 

dục pháp luật; Phòng 

Xây dựng và kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Giai đoạn 

2018-2020 

c 

Tiếp nhận và giải đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị của 

doanh nghiệp về các quy định của pháp luật, tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật; đồng thời kiến 

nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật cho phù hợp với 

thực tiễn và thông lệ quốc tế. 

Phòng Xây dựng và 

kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật 

Phòng Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật; 

các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Thường 

xuyên 

3 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật    

a 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và 

các Kế hoạch thực hiện Đề án thuộc Chương trình đã được 

UBND phê duyệt 

Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Giai đoạn 

2017-2020 

b 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đổi mới 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên 

truyền pháp luật về đầu tư, chính sách thu hút đầu tư của 

tỉnh.  

Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Thường 

xuyên 

c 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền 

pháp luật về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Theo Kế 

hoạch hằng 

năm 
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TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

CHỦ TRÌ THAM MƢU 
ĐƠN VỊ/NGƢỜI 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

4 Công tác kiểm suát thủ tục hành chính; cải cách hành chính ngành tƣ pháp 

a 

Tiếp tục tham mưu công bố kịp thời các thủ tục hành chính 

theo thẩm quyền; thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Theo Kế 

hoạch hằng 

năm 

b 
Tiếp tục duy trì thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 30% thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính 

Phòng Kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Các phòng, đơn vị có liên 

quan 

Theo Kế 

hoạch 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                    Nguyễn Thị Thƣợc 
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