
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

          Số:         /QĐ - STP                           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Tuyên Quang, ngày    09  tháng 4  năm 2021 

            ,     
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý  

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 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 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 31/01/2021 của Giám đốc Sở Tư 

pháp Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

của Sở Tư pháp năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án khảo sát đánh giá 

chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng 

mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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Điều 2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Phương án đã 

được ban hành kèm theo Quyết định này; báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thực hiện 

theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Website STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.08b). 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược  
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT  

Đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh  

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STP  

ngày 09 tháng 4 năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 

42/QĐ-STP ngày 31/01/2021), Sở Tư pháp xây dựng Phương án khảo sát đánh 

giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng 

mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT 

1. Mục đích 

Thu thập thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá về 

chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai 

đoạn 2019 - 2020; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nhu cầu hỗ trợ pháp 

lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021, làm căn cứ để tổ chức một 

số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 (như: Xây dựng nội 

dung chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; tổ chức hội thảo, diễn 

đàn, tọa đàm, đối thoại chuyên đề với doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tập huấn, 

lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cung cấp cho doanh nghiệp…). 

2. Yêu cầu 

Việc khảo sát phải thực hiện đúng đối tượng, khách quan, khoa học, toàn 

diện, làm căn cứ để đánh giá chính xác hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN KHẢO SÁT 
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1. Đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Phạm vi khảo sát: Việc khảo sát được thực hiện trên phạm vi toàn 

tỉnh.  

3. Thời gian khảo sát và thời kỳ thu thập số liệu 

- Thời gian khảo sát: Hoàn thành trong Quý II năm 2021. 

- Thời kỳ thu thập số liệu: Trong giai đoạn 2019 - 2020. 

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Xây dựng Phiếu khảo sát 

Xây dựng 01 mẫu Phiếu khảo sát về việc đánh giá chất lượng các hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; 

nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Khảo 

sát để thu thập các thông tin sau: 

- Thông tin về đối tượng khảo sát. 

- Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. 

- Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; 

- Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp năm 2021; một số đề xuất, 

kiến nghị của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.  

2. Phương pháp khảo sát, đối tượng, số lượng khảo sát 

2.1. Phương pháp khảo sát : Thực hiện khảo sát theo phương pháp chọn 

mẫu, lấy ý kiến của đối tượng được khảo sát trả lời vào Phiếu khảo sát được xây 

dựng sẵn. 

2.2. Đối tượng, số lượng, phương thức thực hiện khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh 

- Số lượng phiếu: 200 phiếu. 

- Phương thức thực hiện: Phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ 

chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp để lấy ý kiến trực tuyến của các doanh nghiệp. 
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3. Tổng hợp kết quả khảo sát 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát; báo cáo kết quả 

khảo sát theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

Phương án khảo sát; xây dựng mẫu Phiếu khảo sát; đề xuất việc tổ chức lấy 

phiếu khảo sát; tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát theo quy định. 

2. Văn phòng Sở: Bố trí kinh phí thực hiện khảo sát; phối hợp với Phòng 

Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức 

khảo sát, thanh quyết toán kinh phí khảo sát theo quy định. 

3. Các phòng thuộc Sở: Phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức khảo sát theo phân công 

của Lãnh đạo Sở./.  
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