
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh                            

ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp                         

nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho                                   

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

           

Căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-STP ngày 16/11/2020 

thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng tư vấn thẩm định), do 

Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại 

diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Sở 

Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

Ngày 17/9/2020, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm 

định dự thảo Nghị quyết
1
, tham dự cuộc họp thẩm định có đại diện Ban Kinh tế- 

Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư 

vấn thẩm định, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

                                           
1
 Văn phòng UBND tỉnh vắng họp thẩm định. 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

           SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 287/BC-STP             Tuyên Quang, ngày 27 tháng 11 năm 2020 



 2 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ 

về tư vấn pháp luật; Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao 

dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

- Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 

2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; 

- Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn 

viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất 

của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung 

dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao quy định chi 

tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

- Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP), tại điểm a khoản 4 Điều 14 quy định: “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa 

phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.  

- Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 

12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định: “2. Bộ trưởng, thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ và Hội đồng nhân dân các địa phương căn cứ nội dung chi, 

mức chi quy định tại Thông tư liên tịch này để ban hành văn bản hướng dẫn 

thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của các Bộ, 

ngành, địa phương, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa quy định tại 

Thông tư liên tịch này…”. 

 Từ các căn cứu nêu trên, để thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, 

Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP, nâng cao hiệu quả hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
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tỉnh thì việc trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và phù hợp. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo đúng trình tự, thủ tục; nội dung 

nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị tiếp 

tục nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo 

văn bản. 

III. KẾT LUẬN 

Sau khi hoàn chỉnh theo Mục II Báo cáo này, dự thảo văn bản đủ điều kiện 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết ban 

hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mức 

chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tổ soạn thảo Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan.2b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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