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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU                                           

ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện                                               

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị                                            

về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng,                            

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

Thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về 

định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác 

đầu tư nước ngoài đến năm 2030; 

Thực hiện Văn bản số 408/UBND-TH ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 về thực hiện 

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; 

 Xét đề nghị của Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,  

QUYẾT ĐỊNH:  

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

số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030. 
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 Điều 2. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

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

 Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Website STP; 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 

  Loan.3b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019                                         

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 25/02/2020 của Sở Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;  Kế hoạch số 

344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể 

chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 

2030. 

- Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn cơ quan, 

đơn vị, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức, 

viên chức) để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hợp tác đầu tư nước ngoài góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bên vững. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều 

hành tập trung của cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa Sở Tư pháp 

với các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 
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- Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn thể công chức, viên chức 

của Sở Tư pháp nhằm phát huy sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi 

các nội dung của Nghị quyết. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết  

- Nội dung: Lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 

định của Chủ tịch nước liên quan đến hợp tác đầu tư nước ngoài mà HĐND, 

UBND tỉnh được giao ban hành. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng pháp luật và dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

- Nội dung: Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng pháp 

luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật kiên quyết loại bỏ các đề xuất xây 

dựng chính sách, quy định không phù hợp, không khả thi, các thủ tục hành chính 

rườm rà, gây khó khăn, cản trở tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tiếp cận, 

thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 

luật  

- Nội dung: Thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền các văn 

bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành, các văn bản hành 

chính có chứa quy phạm pháp luật do thủ trưởng cơ quan chuyên môn ban hành 

để phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không 

phù hợp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của địa phương góp phần 
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thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, 

cạn kiệt nguồn nhân lực của địa phương và hủy hoại môi trường. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND tỉnh 

- Nội dung: Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu với HĐND, 

UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách, biện 

pháp theo phân cấp hoặc các chính sách đặc thù phù hợp với thẩm quyền nhằm 

hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư; thu hút đầu tư; bảo hộ và đề cao 

trách nhiệm của nhà đầu tư; quản lý, giám sát đầu tư. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và tổ chức thi 

hành pháp luật 

- Nội dung:  Tập trung tuyên truyền, phổ biến các thông tin, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước pháp luật gắn với công tác tổ chức 

thi hành pháp luật liên quan đến hợp tác đầu tư nước ngoài gắn để tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực 



4 

 

hiện từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả gửi Phòng Xây 

dựng và Kiểm tra văn bản QPPL để tổng hợp. 

2. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện 

báo cáo theo quy định./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 
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