
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2020 
 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA 

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách                                                                   

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 (Kèm theo Tờ trình số     /TTr-STP ngày      /  /2020 của Sở Tư pháp) 

 
 

TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

I Ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1.  

Sở Tài chính 

(Công văn số 981/STC-

QLNS ngày 19/6/2020) 

1. Dự thảo Đề cương: Mục 2.6.2 (Về trình tự thủ 

tục thực hiện chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật), 

đề nghị chỉnh sửa như sau: “Trong thời gian 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Tư pháp xem xét, quyết định hỗ trợ và 

thanh toán chi phí hỗ trợ bằng chuyển khoản qua 

tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng theo 

Văn bản đề nghị thanh toán của doanh nghiệp”. 

2. Dự thảo Đề cương: Khoản 2.6, Mục 2.6.2, điểm 

d, đề nghị  chỉnh sửa như sau: “Sở Tài chính cân 

đối nguồn lực, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 

kinh phí thực hiện chính sách…”. 

3. Dự thảo Đề cương: Khoản 2.7, Mục 2.7.2, điểm 

c, đề nghị chỉnh sửa như sau: “… Sở Tài chính chủ 

Sở Tư pháp nhất trí tiếp thu, chỉnh sửa. 
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TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn cho tổ 

chức đại diện cho doanh nghiệp việc lập dự toán 

kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước”. 

4. Đề nghị dự kiến kinh phí thực hiện chính sách 

chi tiết theo từng năm và từng chính sách để Sở tài 

chính có đủ cơ sở tham gia ý kiến đối với chính 

sách tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp với 

thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa 

phương. 

2.  

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

(Công văn số 

397/SKHCN-QLCL ngày 

19/6/2020) 

1. Xem xét bổ sung đối tượng áp dụng là các Sở, 

ban, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện, 

cấp xã (dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự 

thảo Đề cương nghị quyết). 

2. Xem xét bổ sung quy định nội dung cụ thể của 

địa phương theo mục I, chương II (dự thảo Đề 

cương nghị quyết). 

3. Xem xét có cần thiết quy định các nội dung nêu 

tại khoản 2.6.1 và 2.6.2 do mức hỗ trợ và trình tự 

áp dụng trong Nghị quyết đã được quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP (dự thảo Đề cương nghị quyết). 

1. Giữ nguyên như dự thảo hồ sơ đề nghị vì 

đối tượng áp dụng (dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Đề cương nghị quyết) 

đã quy định “Cơ quan, tổ chức và cá nhân 

có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, trong đó đã 

bao gồm các Sở, ban, ngành và chính quyền 

địa phương cấp huyện, cấp xã. 

2. Dự thảo đề cương nghị quyết không có 

“mục I, chương II”. 

3. Giữ nguyên như dự thảo hồ sơ đề nghị vì 

nghị quyết quy định chính sách đặc thù tại 

địa phương, khác với chính sách quy định tại 

Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

3.  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Công văn số 

530/SGDĐT-TTr ngày 

19/6/2020) 

Dự thảo Đề cương Nghị quyết: Nội dung Điều 6, 

đề nghị tăng mức hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 

doanh nghiệp nhỏ: “Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng 

tư vấn nhưng không quá 08 triệu đồng/ năm”.  

Giữ nguyên như dự thảo hồ sơ đề nghị vì để 

đảm bảo bằng với mức hỗ trợ của Trung 

ương đối với chính sách tư vấn pháp luật. 
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TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

4.  

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

(Công văn số 

650/SLĐTBXH-LĐVL 

ngày 19/6/2020) 

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính 

sách: Tiểu mục 1.4, Tiểu mục 2.4, đề nghị bổ sung 

đánh giá tác động giải pháp 1. 

Sở Tư pháp tiếp thu, chỉnh sửa. 

5.  

Ủy ban nhân dân thành 

phố 

(Công văn số 

1283/UBND-TP ngày 

22/6/2020) 

Đề nghị nâng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật 

cho doanh nghiệp siêu  nhỏ: “Hỗ trợ 100% giá trị 

hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng/ 

năm”. 

Giữ nguyên như dự thảo hồ sơ đề nghị vì để 

đảm bảo bằng với mức hỗ trợ của Trung 

ương đối với chính sách tư vấn pháp luật. 

6.  

Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang 

(Công văn số 29/CV-HH 

ngày 18/6/2020) 

Dự thảo Đề cương Nghị quyết: Mục 2.6.2 (Trình 

tự, thủ tục thực hiện), điểm a7 quy định thành 

phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ là “Giấy tờ, tài liệu 

khác có liên quan”, đề nghị quy định cụ thể các 

giấy tờ mà doanh nghiệp cần nộp để được hỗ trợ, 

tránh trường hợp doanh nghiệp phải nộp nhiều loại 

giấy tờ khác trong quá trình thực hiện. 

Sở Tư pháp tiếp thu, chỉnh sửa. 

7.  

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

(Công văn số 914/SNN-

VP ngày 19/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

8.  

Sở Giao thông vận tải  

(Công văn số 

863/SGTVT-PCAT ngày 

18/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

9.  Ủy ban Mặt trận tổ quốc Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  
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TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

Việt Nam tỉnh  

(Công văn số 

462/MTTQ-BTT ngày 

16/6/2020) 

10.  

Sở Xây dựng 

(Công văn số 882/SXD-

VP ngày 17/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

11.  

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

(Công văn số 

500/SVHTTDL-TCPC 

ngày 17/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

12.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Công văn số 858/SKH-

TTr ngày 17/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

13.  

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

(Công văn số 

899/STNMT-KHTC ngày 

18/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

14.  

Sở Nội vụ 

(Công văn số 415/SNV-

VP ngày 18/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  
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TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

15.  
Thanh tra tỉnh 

(Công văn số 187/TTr-

VP ngày 18/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

16.  

Sở Ngoại vụ 

(Công văn số 345/SNgV-

VP ngày 19/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

17.  

Ủy ban nhân dân huyện 

Lâm Bình 

(Công văn số 

1697/UBND-NC ngày 

17/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

18.  

Ủy ban nhân dân huyện 

Chiêm Hóa 

(Công văn số 

1014/UBND-NC ngày 

18/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

19.  

Ủy ban nhân dân huyện 

Na Hang 

(Công văn số 

479/UBND-TP ngày 

22/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

20.  

Ủy ban nhân dân huyện 

huyện Hàm Yên 

(Công văn số 

1094/UBND-NC ngày 

03/7/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  
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TT 
Cơ quan, đơn vị; Số, ký 

hiệu văn bản tham gia 
Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

21.  

Ủy ban nhân dân huyện 

Sơn Dương 

(Công văn số 

1364/UBND-TP ngày 

26/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

22.  

Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Sơn 

(Công văn số 

913/UBND-NC ngày 

19/6/2020) 

Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  

II Ý kiến tham gia trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 

1. 

Sở Thông tin và truyền 

thông 

(Công văn số …) 

Từ ngày 05/4/2019 đến hết ngày 05/5/2019: Không 

có ý kiến góp ý 
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