
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /QĐ-STP 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho  
 doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 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; 

 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 Kế hoạch thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; Trưởng phòng, thủ trưởng đơn 

vị thuộc Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc STP; 
- Các PGĐ STP; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Như Điều 2 (thi hành); 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  
  (Lan.13b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

KẾ HOẠCH   
Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 2022  

 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN THỰC HIỆN 

I 
NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN ĐẦU MỐI, THAM MƯU UBND TỈNH QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1 

Xây dựng, trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm 

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

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Theo Kế hoạch  

soạn thảo 

2 

Tổ chức điều tra, khảo sát để đánh giá kết quả 
thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và nắm bắt nhu 

cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp 

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

pháp luật 

Văn phòng Sở Quý II/2022 

3 

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho đội ngũ người làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Văn phòng Sở; các 
phòng, đơn vị có 

liên quan 

Theo Kế hoạch chuyên 

đề 

4 Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Thường xuyên 
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Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

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

và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

5 

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả triển 

khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025.  

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 
và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở Tháng 12/2022 

II 
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 

1 Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp 

1.1 

Thực hiện cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản 
quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

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” theo quy 

định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 
28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu và áp dụng pháp 

luật 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Văn phòng Sở 
Thường xuyên, ngay khi 

nhận được văn bản 

1.2 
Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp” phát sóng trên Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh nhằm cung cấp các thông tin 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Định kỳ 02 tháng/chuyên 
mục theo Hợp đồng đã 

ký kết 



4 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN THỰC HIỆN 

pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và 

hội nhập, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, 
kinh doanh trong nước, các cơ chế, chính sách 
khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh, các cam 

kết quốc tế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp 

pháp luật 

1.3 

Tổ chức 01 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đối 

thoại chuyên đề giữa các doanh nghiệp, tổ chức 
đại diện cho doanh nghiệp với lãnh đạo các cơ 
quan hành chính nhà nước và các chuyên gia 

kinh tế, luật sư, luật gia về các vấn đề pháp lý 
liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của 

doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, 
khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi 

pháp luật 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Văn phòng Sở; các 

phòng, đơn vị có 
liên quan 

Quý II/2022 

1.4 

Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cung cấp cho doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 
và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở; các 

phòng, đơn vị có 
liên quan 

Thường xuyên, ngay khi 
có văn bản pháp luật mới 

được ban hành hoặc theo 
tình hình kinh tế xã hội 

và nhu cầu của doanh 
nghiệp 

1.5 

Cập nhật, đăng tải các chủ trương, chính sách, 

văn bản pháp luật của Trung ương và địa 
phương, các tin bài, tài liệu tuyên truyền pháp 

luật cho doanh nghiệp, các chuyên mục “Hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp” đã được phát sóng 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 
và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Thường xuyên 
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trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên 

Quang lên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; Trang 
Thông tin điện tử Sở Tư pháp; Fanpage Phổ 

biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

2 Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

2.1 

Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh và 

các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức 
01 Hội nghị tập huấn, Lớp bồi dưỡng kiến thức 

và kỹ năng áp dụng pháp luật cho doanh nghiệp 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 
và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở; các 
phòng, đơn vị có 

liên quan 

Quý II/2022 

2.2 
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ 
năng áp dụng pháp luật, cung cấp cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Văn phòng Sở; các 
phòng, đơn vị có 

liên quan 

Thường xuyên, ngay khi 

có văn bản pháp luật mới 
được ban hành hoặc theo 

tình hình kinh tế xã hội 
và nhu cầu của doanh 

nghiệp 

2.3 

Hỗ trợ thông tin pháp lý cho công chức làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông 
qua việc cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin văn 

bản pháp luật 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 
và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Văn phòng Sở Tháng 02/2022 



6 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN THỰC HIỆN 

3 Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 

 

Tiếp nhận, giải đáp kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp thông qua 
các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị đối 

thoại; chuyên mục hỏi đáp trên cổng/trang 
thông tin điện tử, mạng xã hội; trả lời văn bản 

kiến nghị của doanh nghiệp; đối thoại trực 
tiếp… 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Thường xuyên, ngay khi 

nhận được phản ánh, kiến 
nghị của doanh nghiệp 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ 
quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Sở kết 

quả thực hiện 

Phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 
Thường xuyên 
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