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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 ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020) 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 729/SKH-ĐKKD ngày 25/5/2020 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 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh 

thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 

35/NQ-CP); Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 

Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành 

cùng doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 07/CT-TTg và Chỉ thị số 26/CT-

TTg) trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 04/KH-STP ngày 30/01/2020 về Đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2020 và tổ chức triển khai 

thực hiện. Trong kỳ báo cáo đã cử 04 công chức, viên chức tham gia khóa đào 
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tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra 

viên, lớp đào tạo nghề luật sư năm 2020. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết 

định số 60/QĐ-STP ngày 31/03/2020) và tổ chức triển khai thực hiện. Trong kỳ 

báo cáo đã ban hành 09 kế hoạch, báo cáo có nội dung liên quan đến phát triển 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh1; tổ chức xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 

lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; biên soạn và cung cấp miễn phí 

12.640 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và 

Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang, nội dung tuyên truyền tập 

trung vào các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịch 

Covid-19; xây dựng và phát sóng 02 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đề xuất 04 cá nhân (02 luật 

sư, 02 tư vấn viên pháp luật), 03 tổ chức (01 tổ chức hành nghề luật sự, 01 chi 

nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, 01 trung tâm tư vấn pháp luật) trên địa 

                                                           
1  (1) 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); (2) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Báo cáo số 08/BC-STP ngày 10/02/2020); (3) 

Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Báo cáo số 11/BC-STP ngày 

17/02/2020); (4) Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong năm 2019 (Báo cáo số 16/BC-

STP ngày 24/02/2020); (5) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 25/5/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo số 81/BC-STP ngày 

12/5/2020); (6) Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nội dung xây 

dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030; (7) Báo cáo khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 

2021 - 2020 (Công văn số 449/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/5/2020); (8) Đề xuất nội dung xây dựng 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi, mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể (Công văn số 343/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/4/2020); (9) Đề xuất nội dung kế 

hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 

20/5/2019 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 (Công văn số 419/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/5/2020) 
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bàn tỉnh tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp; giải đáp 01 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật. 

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thường xuyên 

đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện. Trong kỳ báo cáo đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả 

thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng 

xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I năm 2020(Báo cáo số 

20/BC-STP ngày 06/3/2020) và 6 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo số 110/BC-STP 

ngày 05/6/2020). 

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 16/QĐ-STP ngày 22/01/2020 ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2020; Quyết định số 

14/QĐ-STP ngày 19/01/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2020; Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 

06/02/2020 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; đề 

xuất thực hiện rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

nhóm thủ tục hành chính năm 2020 đối với 04 thủ tục hành chính (Văn bản số 

40/STP-HCTP ngày 14/01/2020) và tổ chức triển khai thực hiện. 

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 rà soát, đăng tải đầy đủ 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư 

pháp lên Cổng thông tin điện tử thủ tục hành chính của tỉnh và trên Trang Thông 

tin điện tử của Sở (địa chỉ:" tuphaptuyenquang.gov.vn") theo quy định; niêm 

yết, công khai 148/148 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”, chỉ đạo các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Sở 

Tư pháp niêm yết, công khai 20/20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
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quyết tại đơn vị, doanh nghiệp ngay sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Thực hiện cung cấp 175 dịch vụ công trực tuyến/168 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp (đạt 100%), trong đó có 15/175 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 8,57%), 17/175 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 (chiếm 9.71%). 

 Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 1.149 hồ sơ yêu cầu giải quyết 

thủ tục hành chính2 (Trong đó: 416  hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chiếm 

36,20%; 103 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 8,96%)3. 

Kết quả: Đã giải quyết trước và đúng hạn 1.128 hồ sơ (đạt 100%), trong đó có 

385 hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 

34,13%). 

 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 38/KH-STP ngày 30/7/2019 về ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện; triệt để ứng 

dụng công nghệ thông tin trong điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công 

tác tư pháp. 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. Duy trì 

ứng dụng có hiệu quả 12 phần mềm trong quản lý, chỉ đạo điều hành công việc 

và giải quyết thủ tục hành chính4; duy trì Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang, Fanpage Ngành tư pháp, 

Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi công việc của Khối Văn phòng Sở Tư pháp 

                                                           

             01 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực luật sư; 01 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quốc tịch; 04 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng; 1.143 hồ sơ cấp phiếu 

lý lịch tư pháp 

  Có 305 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, trong đó: Từ ngày 02/1/2020 - 15/01/2020 và từ ngày 

25/2/2020 - 14/3/2020 do Bộ Tư pháp thực hiện bảo trì và nâng cấp phần mềm dịch vụ công thủ tục cấp phiếu lý 

lịch tư pháp: tiếp nhận 262 hồ sơ giấy; Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 43 hồ sơ. 
4 Gồm: (1) Hệ thống một cửa điện tử, (2) lý lịch tư pháp, (3) Cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn 

chặn; (4) Phần mềm về vụ việc trợ giúp pháp lý; (5) Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật(6) Phần mềm thanh 

toán kho bạc; (7) Phần mềm quốc tịch; (8) Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung theo Đề án cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc; (9) Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang; (10) phần 

mềm thống kê ngành Tư pháp; (11) Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; (12) Phần mềm kế toán và quản lý 

tài sản;  
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và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp 

xã. 

Trong kỳ báo cáo, đã xử lý, trao đổi 5.706 văn bản điện tử trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh 

(đạt 100% trừ văn bản, tài liệu mật); thực hiện 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); Tổ chức 06 cuộc họp 

trực tuyến với tổng số 71 điểm cầu tham gia; Đăng tải, chia sẻ 548 tin, bài, 

văn bản, thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử, Fanpage Phổ biến 

giáo dục pháp luật Tuyên Quang, kết quả đã thu hút gần 590.000 lượt người 

truy cập, tiếp cận gần 17.300 lượt người, thu hút gần 2.600 lượt tương tác, chia 

sẻ; Hướng dẫn, giải đáp 165 lượt ý kiến vướng mắc nghiệp vụ của Phòng tư 

pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã qua nhóm Zalo ngành 

Tư pháp Tuyên Quang; Tiếp nhận và trả lời 03 câu hỏi của Công dân trên 

trang Fanpage Facebook Sở Tư pháp Tuyên Quang; Thực hiện cập nhật 06 

văn bản quy phạm pháp luật 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. 

3. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình 

đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi 

phí kinh doanh cho doanh nghiệp 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 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 

2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 về công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020; Ban hành theo 

thẩm quyền Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 15/01/2020 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2020; Quyết định số 
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35/QĐ-STP ngày 28/02/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã lập danh mục 03 văn bản (01 nghị quyết, 

02 quyết định) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh để quy định 

chi tiết 03 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, báo 

cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định; xây dựng, trình UBND tỉnh 

02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp5; thực hiện kiểm 

tra 08 đề xuất xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, hoàn 

thành thẩm định 01 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và 14 dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 08 dự thảo văn bản có liên quan đến 

hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, qua thẩm định đã kiến nghị loại 

bỏ 01 thủ tục hành chính, chỉnh sửa 01 quy định có nội dung liên quan đến hoạt 

động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp có nội dung không phù hợp; tham gia 

ý kiến vào 84 dự thảo văn bản; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm 

tra 05 Quyết định do UBND tỉnh ban hành, kiến nghị đính chính đối với 01 

Quyết định; phối hợp với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thực hiện kiểm tra 01 Nghị 

quyết do HĐND tỉnh ban hành; thực hiện rà soát 12 văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành (gồm 04 Nghị 

quyết, 08 Quyết định) có nội dung liên quan đến lĩnh vực giá, qua rà soát đã kiến 

nghị xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung đối với 02 văn bản (01 Nghị quyết, 

01 Quyết định) có nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương; rà soát, kiến nghị xử lý 22 nội dung vướng mắc của hệ thống pháp luật 

hiện hành liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp6. Rà 

soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 

21/01/2020 về việc công bố Danh mục 53 văn bản (05 nghị quyết, 48 quyết 

định) hết hiệu lực toàn bộ và 11 văn bản (09 nghị quyết, 02 quyết định) hết hiệu 

lực một phần do HĐND, UBND tỉnh ban hành. 

                                                           
5 (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành - Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp; (2) Dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết 

việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh - Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp. 
6 Báo cáo số 61/BC-STP ngày 19/4/2020 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát, cung cấp thông tin về những 

vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật. 
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Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đánh giá, theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, báo cáo 

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định (Báo cáo số 48/BC-STP ngày 30/3/2020 

của Sở Tư pháp). Triển khai thực hiện việc lập danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành có nội dung liên 

quan đến bảo vệ môi trường để phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo quy định. 

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp 

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. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu giải quyết 03 vụ việc có liên quan đến doanh nghiệp (gồm: Dự án bãi 

rác xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn; Dự án Nghĩa trang Thiên Đường, xã Lang 

Quán, huyện Yên Sơn; Dự án Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang); ban 

hành 01 văn bản liên quan đến giải quyết ý kiến của doanh nghiệp về áp dụng 

văn bản pháp luật để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

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 ngày 

06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 06 

tháng đầu năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (T/hợp); 

- Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT; XDKTTHPL&PBGDPL. 
Thành.02b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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