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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP 

 

Số: 34/BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3  năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 

 của Chính phủ quý I năm 2019 

 

Thực hiện Văn bản số 520/UBND-TH ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ quý I năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-

UBND ngày 27/02/2019 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2019, ban hành theo thẩm quyền 24 Kế hoạch công tác 

tư pháp theo chuyên đề trong đó đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tổ chức triển 

khai thực hiện. 

Sở Tư pháp đã đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch hành động của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (Văn 

bản số 29/STP-XD&KTVB ngày 09/01/2019); tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ (Văn bản số 182/STP-XD&KTVB ngày 07/3/2019). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch 

thông tin; đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 25/01/2019 ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2019; Quyết định số 

45/QĐ-STP ngày 04/3/2019 ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của 

Sở Tư pháp năm 2019; Quyết định số 46/QĐ-STP ngày 04/3/2019 ban hành Kế 

hoạch tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 

2019 và tổ chức triển khai thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã trình Chủ 

tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả 



2 

 

hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”; thực hiện 

niêm yết, công khai 168/168 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 và trên Trang Thông 

tin điện tử của Sở (địa chỉ:" tuphaptuyenquang.gov.vn"); triển khai và sử dụng 

có hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Từ ngày 

01/01/2019 đến 28/02/2019 đã tiếp nhận 316 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính, đã giải quyết 306 hồ sơ, còn 10 hồ sơ chưa đến hạn trả kết quả 

chuyển kỳ sau. 

  Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 24/10/2018 về ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện; triệt để ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm 

vụ công tác tư pháp. Trong kỳ báo cáo, đã xử lý 894 văn bản đến, 282 văn bản 

đi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đạt 100% trừ văn bản, tài liệu 

mật); trao đổi 34 thư điện tử với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và 

thông qua tài khoản cá nhân trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 

đồng thời gửi văn bản điện tử cho từng cá nhân (trong ngành) trước khi họp 

(không phát hành tài liệu in, trừ văn bản mật); 100% văn bản trình UBND 

tỉnh được thực hiện thông qua 02 phương thức (văn bản giấy và văn bản điện 

tử); đăng tải 134 tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp; cập nhật 13 văn bản quy phạm pháp luật (08 Quyết định; 05 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, nâng 

tổng số văn bản được cập nhật lên 846 văn bản. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả 

Chữ ký số chuyên dùng đối với văn bản phát hành của Sở Tư pháp và 100% văn 

bản quy phạm pháp luật cập nhật trên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật 

tỉnh Tuyên Quang. 100% công chức, viên chức Sở Tư pháp sử dụng thư điện tử 

trong công việc. Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả 02 phần mềm dùng 

chung và 07 phần mềm ứng dụng chuyên ngành; duy trì trang Fanpage 

Facebook Ngành tư pháp, Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi công việc của 

Khối Văn phòng Sở Tư pháp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, kết quả đã hướng dẫn xử lý 12 tình huống 

nghiệp vụ phát sinh cho cơ sở, chia sẻ trên 100 thông tin, tài liệu tuyên truyền 

các văn bản pháp luật mới cho người dân trên mạng xã hội nêu trên. 

2  Tạo  ựng môi trƣ ng thuận  ợi h  trợ  o nh nghiệp  h i nghiệp  

 o nh nghiệp đ i mới s ng tạo;  ảo đảm qu  n  inh  o nh  qu  n   nh 

đ ng tiếp  ận ngu n  ự  v   ơ hội  inh  o nh  ủ   o nh nghiệp; giảm  hi 

ph   inh  o nh  ho  o nh nghiệp 
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Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch về công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác 

theo dõi thi hành pháp luật
1
. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019  về việc công bố Danh mục 19 văn bản văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 

(01 Nghị quyết; 17 Quyết định; 01 Chỉ thị) và 10 văn bản văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực một phần (02 Nghị quyết; 08 Quyết định); Quyết định số 

94/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; dự thảo Quyết định công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành kỳ 2014 – 2018 (Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 03/02/2019), theo đó đề 

nghị công bố: Danh mục 277 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, 214 văn 

bản hết hiệu lực toàn bộ, 35 văn bản hết hiệu lực một phần, 84 văn bản cần sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
2
. Ban hành 

theo thẩm quyền Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 21/01/2019 về việc ban hành 

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2019 và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã đề xuất xây dựng 03 văn bản quy phạm 

pháp luật về lĩnh vực tư pháp
3
, đồng thời ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện 

tham gia ý kiến đối với 12 dự thảo văn bản; tổ chức 03 cuộc họp Hội đồng tư 

vấn thẩm định dự thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành thẩm 

định 03 dự thảo văn bản (01 Nghị quyết; 02 Quyết định); Tự kiểm tra và kiểm 

tra theo thẩm quyền đối với 14 văn bản (tự kiểm tra 13 văn bản; kiểm tra theo 

thẩm quyền 01 văn bản). Hoàn thành rà soát 491 văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2018 thuộc đối tượng hệ 

thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018. 

Thông qua công tác tham gia ý kiến, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã kiểm soát chặt chẽ quy trình xây dựng và nội 

dung của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; kiên 

quyết đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ quy trình, hồ sơ trước khi gửi 

thẩm định nhất là việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của các doanh 

                                           
1
 Gồm: Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Kế hoạch 

số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 
2
 Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành. 

3
 (1) Đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 131/12/2012 

của HĐND tỉnh ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; (2) Quyết định bãi bỏ một số Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành; (3) Quyết định ban hành Quy 

chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
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nghiệp, hợp tác xã đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung 

liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; phát hiện và đề nghị loại bỏ các quy định 

có nội dung không phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

3  Đẩy mạnh các hoạt động h  trợ doanh nghiệp 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 21/01/2019 về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của 

Sở Tư pháp năm 2019; Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 22/02/2019 về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tổ chức triển khai thực hiện. 

Đề xuất nội dung, tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (Văn bản số 29/STP-

XD&KTVB ngày 09/01/2019; Văn bản số 182/STP-XD&KTVB ngày 07/3/2019); 

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật 

Hợp tác xã năm 2012 (Văn bản số 36/STP-XD&KTVB ngày 11/01/2019). Ký 

hợp đồng với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc xây dựng và phát sóng 

chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” năm 2019. Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh giải quyết đề nghị của 

Công ty TNHH Gang thép Thái Nguyên. 

4   ảo vệ qu  n v   ợi   h hợp ph p  ủ   o nh nghiệp 

Sở Tư pháp tiếp tục triển khai 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.  

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 14/12/2018 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 trong đó đã thực hiện lồng ghép các 

cuộc thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng 

lặp. 

III  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019 

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch của Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch. 
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2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thông qua công tác thẩm định các đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 

kiến nghị  xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp, gây khó khăn cho 

doanh nghiệp. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập 

trung vào theo dõi việc thi hành các quy định về điều kiện kinh doanh đã bị bãi 

bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh 

doanh; kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. 

4. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay sau khi được ban hành. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý liên nghành dành cho doanh nghiệp trên 

bàn tỉnh bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp, chú trọng hỗ 

trợ pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Phát triển và 

nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý trên địa 

bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong quý I năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (t/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, VP. 
Thành.02b. 
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