
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 104/BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6  năm 2020 

  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

 Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2020 trong 6 tháng đầu năm 2020 

(số liệu từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Thực hiện Văn bản số 758/SKH-ĐKKD ngày 28/5/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực 

hiện, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 28/KH-

UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STP 

ngày 18/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CƠ QUAN ĐẦU MỐI, THEO DÕI BỘ 

CHỈ SỐ CHI PHÍ TUÂN THỦ 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. 

Sở Tư pháp 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); hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo 

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 6 tháng đầu năm 2020 

(Công văn số 433/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/5/2020). 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC THEO KẾ HOẠCH SỐ 

28/KH-UBND 

1. Tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh 

doanh; cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc tham 

mưu, giúp HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương 

gắn với tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật của địa 

phương hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, minh bạch và khả thi, tạo môi trường pháp 

lý thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, cải thiện và nâng cao vị trí 

xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, cụ thể: 

* Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật 

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; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 13/02/2020 về kết quả thực hiện công tác 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
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trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 

24/02/2020 phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020; Ban hành theo thẩm quyền 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 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 

15/01/2020) và tổ chức triển khai thực hiện. 

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 pháp1; 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 

83 dự thảo văn bản; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 05 Quyết 

định do UBND tỉnh ban hành, phối hợp với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thực hiện 

kiểm tra 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, qua kiểm tra đã phát hiện và đề 

nghị xử lý bằng hình thức đính chính 01 Quyết định có sai sót trong quá trình 

soạn thảo2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý 01/01 Quyết định (đạt 100%); 

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 

                                                           
1 (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. 
2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đính chính tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc đính chính khoản 1 Điều 6  Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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22 nội dung vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt 

động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp3. 

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. Đăng tải, cập nhật 06 văn bản 

(01 Nghị quyết, 05 Quyết định) quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới 

ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020 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, qua 

đó đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng, tăng cường 

tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. 

* Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành 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 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 (ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 

28/02/2020) và tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã 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. 

* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Sở Tư pháp đã xây dựng, trình UBND tỉnh 08 văn bản thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở4; trình Hội đồng phối hợp phổ biến, 
                                                           

3 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. 
4
 Gồm: (1) Kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 21/01/2020 thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; (2) Văn bản số 745/UBND- NC ngày 19/3/2020 về việc 

triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; (3) Văn bản số 

691/UBND- NC ngày 16/3/2020 về việc chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở, giai đoạn 2019- 2022” năm 2020; (4) Quyết định số 274/QĐ- UBND ngày 30/3/2020 công nhận Tập huấn 

viên hòa giải cấp tỉnh; (5) Văn bản số 764/UBND- NC ngày 20/3/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh; (6) Văn bản số 763/UBND-NC ngày 20/3/2020 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo 
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giáo dục pháp luật tỉnh ban hành 02 văn bản triển khai, định hướng nội dung 

hoạt động của Hội đồng5. Ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản, kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Trong kỳ báo 

cáo, Sở Tư pháp đã tổ chức biên soạn, in và cấp phát 56.600 bộ tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm6 cung cấp cho các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đăng tải, chia sẻ 548 tin, bài, văn 

bản, tài liệu, thông tin tuyên truyền pháp luật trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp, Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang, đã tiếp cận gần 

17.300 lượt người, thu hút gần 2.600 lượt tương tác, chia sẻ. 

2. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 13/12/2019 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 trong đó đã thực hiện lồng ghép các 

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

lặp. 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. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 04/04 

đơn đề nghị của công dân; phối hợp với các cơ quan đơn vị giải quyết 03 vụ việc 

vướng mắc trong thi hành pháp luật. 

3. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 4 

Sở Tư pháp đã tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Sở Tư pháp tăng cường, đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ thanh toán 

điện tử như: thuế, điện, nước, học phí... Hiện nay, Sở Tư pháp đã thực hiện chi 

                                                                                                                                                                                     

dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; (7) Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Tờ trình số 28/TTr- STP ngày 

19/4/2020); (8) Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 công nhận Tập huấn viên hoà giải cấp tỉnh. 
 
 

5 Gồm: (1) Kế hoạch số 01/KH- HĐPH ngày 21/01/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh năm 2020; (2) Định hướng nội dung hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020 

(Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 24/02/2020).  
6 Đề cương tuyên truyền luật mới được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 8 thông qua; Tài liệu tuyên truyền 

về phòng, chống bệnh truyển nhiễm; phòng, chống tác hại của rượu, bia; hỗ trợ người lao động, người sử dụng 

lao động, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19; xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi tham gia giao thông sử dụng rượu, bia; xử lý hình sự đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19… 
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trả lương, bảo hiểm xã hội, thuế, điện, nước, viễn thông, các dịch vụ khác và 

mua sắm tài sản công không dùng tiền mặt. 

Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 31/5/2020, 

Sở Tư pháp đã thực hiện cung cấp 175 dịch vụ công trực tuyến/166 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (đạt 100%), trong đó có 15 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 8,57%), 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

(chiếm 9.71%), 143 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (chiếm 71,72%). Trong 

kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 1.128 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính (trong đó có 416 hồ sơ đăng ký trực tuyến, đạt 36,88%), đã giải quyết 

trước và đúng hạn 1.128 hồ sơ, đạt 100% (trong đó có 385/1128 hồ sơ được trả 

kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt 34,1%). 

4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

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 tỉnh7; 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 

                                                           
7  (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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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 

bàn tỉnh tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp; giải đáp 03 

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

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

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2020./. 

 

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, XDKTTHPL&PBGDPL. 
Thành.02b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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