
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố. 
 

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

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. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) báo cáo 

kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

2021 (nội dung báo cáo theo đề cương gửi kèm theo). Báo cáo gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 13/01/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc STP; 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  (Lan.35b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 (đề nghị nêu rõ 

số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo). 

2. Kết quả thực hiện 

1. Nhóm hoạt động 1: cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp 

- Việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại chuyên đề giữa các 

doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp với Lãnh đạo tỉnh, 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 (đề 

nghị nêu rõ số liệu các cuộc hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại đã tổ chức, số 

lượng đại biểu tham dự). 

- Việc tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cung 

cấp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đề nghị nêu rõ số lượng tài liệu đã biên 

soạn, cung cấp). 

2. Nhóm hoạt động 2: bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

- Xây dựng chương trình, mời báo cáo viên có uy tín, tổ chức hội nghị, lớp 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đề nghị nêu rõ 

số lượng hội nghị, lớp bồi dưỡng đã tổ chức, số lượng đại biểu tham dự). 

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng áp dụng pháp luật, cung 

cấp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đề nghị nêu rõ số lượng tài liệu đã biên 

soạn, cung cấp). 

3. Nhóm hoạt động 3: tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 

Tổ chức 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… (đề nghị nêu rõ số lượng 

tiếp nhận, giải đáp; hình thức tiếp nhận, giải đáp). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 
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2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

2. Đề xuất, kiến nghị 
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