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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 32  /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 3  năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016  

của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ quý I năm 2019 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2019 đến 28/02/2019) 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 213/SKH-ĐKKD ngày 28/02/2019 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 

07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo kết 

quả thực hiện, như sau: 

PHẦN 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP 

VÀ CHỈ THỊ 26/CT-TTg, CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTg 

I. ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 14/01/2019 về Đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2019 và tổ chức triển khai 

thực hiện. Trong kỳ báo cáo đã cử 04 công chức, viên chức tham gia khóa đào 

tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2019. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ 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 xây dựng Kế hoạch hành động 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); 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 
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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. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Cải cách hành chính 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 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 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. 

 2. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin; đẩy mạnh hơn nữa triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin 

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 theo đường công văn 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 
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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. 

- Cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Hệ thống một cửa điện tử. 

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 quốc gia về văn bản pháp luật của 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. 

3. Tạo dựng môi trư ng thuận  ợi hỗ trợ doanh nghiệp  h i nghiệp, 

doanh nghiệp đ i mới sáng tạo;  ảo đảm qu ền  inh doanh, qu ền  ình 

đ ng tiếp cận nguồn  ực và cơ hội  inh doanh của doanh nghiệp; giảm chi 

ph   inh doanh cho doanh nghiệp 

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; 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 (71 Nghị quyết, 199 Quyết định, 

07 Chỉ thị) do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 

2014 - 2018; Danh mục 214 văn bản quy phạm pháp luật (55 Nghị quyết, 144 

Quyết định, 15 Chỉ thị) do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 

trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018; Danh mục 35 văn bản quy phạm pháp luật 

                                                           
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 
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(06 Nghị quyết, 29 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực 

một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018; Danh mục 84 văn bản quy phạm 

pháp luật (09 Nghị quyết, 75 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành 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 

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. 

 .  ảo vệ qu ền và  ợi  ch hợp pháp của doanh 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.  

                                                           
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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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. 

PHẦN 2. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết số 

35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 

07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 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. 

GIÁM ĐỐC 
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