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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 
 

Thực hiện Văn bản số 4780/UBND-TH ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 
02/NQ-CP), Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện (từ 
10/01/2022 - 17/11/2022), như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp sao gửi bản điện tử Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (sau đây 
viết tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP); Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Chỉ thị số 02-
CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện 

công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh năm 2022, định hướng đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 02-

CT/TU) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan và Phòng 
Tư pháp cấp huyện; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 
để tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện. 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 10/02/2022 ban 
hành Kế hoạch Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 
15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 
2022, định hướng đến năm 2025 và tổ chức triển khai thực hiện. 

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; ban hành Văn bản 

số 653/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/5/2022 về việc báo cáo tình hình 
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nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 06 tháng đầu 
năm 2022. 

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

HOẠCH SỐ 08/KH-UBND TỈNH 

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 

Sở Tư pháp đã đề xuất nội dung và tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022, 2023 định hướng 
đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang1; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo 
kết quả khảo sát chỉ số DDCI tỉnh Tuyên Quang năm 20212. 

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: 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 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 20223; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và 03  
văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh4; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2022 và 49 văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 
18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức 

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

                                        
1 Văn bản số 522/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2022; Văn bản số 557/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/5/2022. 
2 Văn bản số 37/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/01/2022; 

3 Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 
4 Gồm: (1) Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 về Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 

95/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần;(2) Văn bản số 3148/UBND-NC ngày 11/8/2022 về việc 

chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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Lập 03 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; 
Soạn thảo, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực tư pháp5, trong đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức 

chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang; kiểm tra 50 đề nghị xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND 

tỉnh; thành lập 11 Hội đồng tư vấn thẩm định; hoàn thành thẩm định 109 đề 
nghị, dự thảo văn bản QPPL (gồm 03 đề nghị xây dựng Nghị quyết, 106 dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật)6, qua công tác thẩm định đã đề nghị loại bỏ 37 nội 
dung, 01 chính sách và chỉnh sửa 484 nội dung, 22 chính sách, 05 thủ tục hành 

chính; tham gia ý kiến 332 dự thảo văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 25 Quyết 
định quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành. 

Rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 công bố Danh mục 51 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 
UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (20 Nghị quyết; 31 Quyết định) và 09 
văn bản hết hiệu lực một phần (05 Nghị quyết; 04 Quyết định). Rà soát 22 văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh theo 02 chuyên đề, kiến nghị xử 
lý 05 văn bản có nội dung không còn phù hợp7. Biên tập, in 02 tập/340 cuốn 

“Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang 
ban hành năm 2021” cung cấp cho các cơ quan, đơn vị. Cập nhật mới 19 văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành năm 2021, đồng 
thời thường xuyên rà soát thuộc tính văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, bổ 

sung lên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” , tính 
đến nay đã cập nhật được 993 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành từ năm 1991 đến nay (gồm: 243 Nghị quyết, 711 Quyết định, 39 
Chỉ thị), tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong việc tra cứu, 
góp phần công khai, minh bạch hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. 

1.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 20228 và 03 văn bản triển khai thực 
hiện, trong đó xác định 03 lĩnh vực trọng tâm theo dõi năm 20229; xây dựng báo 

                                        
5 (1) Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ pháp 

lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Nghị quyết 

số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; (3)Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về bãi bỏ 02 quyết định quy 

phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành  (4) Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của 
UBND tỉnh  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6 Trong đó: Sở Tư pháp thẩm định 03 đề nghị xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và 68 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, Phòng Tư pháp thẩm định 38 dự thảo Quyết định. 
7 Gồm: (1) rà soát 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, kiến nghị xử lý 05 văn bản (gồm: Sửa đổi, bổ sung 01 văn bản; thay thế 04 văn bản); (2) 

rà soát 12 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp 

thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID 
8 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 
9 Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBDN tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 
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cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp, kiểm tra công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại 

tỉnh Tuyên Quang; tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-
CP ngày 23/7/2022 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang10. Ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 202211; rà soát, kiến 

nghị xử lý 41 nội dung vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật của 
Trung ương. 

Sở Tư pháp lập Danh mục gồm 05 Quyết định do UBND tỉnh Tuyên 

Quang ban hành trọng tâm liên ngành năm 2022 có nội dung liên quan đến 
chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tự chủ đại 
học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo 

vệ nguồn nước; gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo dõi trọng tâm 
liên ngành năm 2021 do trung ương và địa phương ban hành cho 38 cơ quan, 
đơn vị12. Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về công 

chứng, chứng thực gồm 04 mẫu phiếu khảo sát đối với 300 cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân13. 

1.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trình UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

ban hành 13 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh năm 202214. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể 
chế”, kết quả đã có 12.945 người tham gia dự thi với 18.350 bài thi. 

Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho 70 đại biểu; phối 

                                                                                                                          
27/7/2022 của UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ 

pháp luật; Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về 

tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 
10 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 15/10/2022 của UBND tỉnh; 
11 Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 28/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp 

12 Văn bản số 410/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2021 
13 Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 11/7/2022 

14 Gồm: (1) Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 

651/UBND-NC ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 

thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; (4) Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; (5) Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 28/02/2022 về 
hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; (6) Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 05/4/2022 về 

dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; (7) Văn bản chỉ đạo 

tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022; (8) Báo cáo số 01/BC-HĐPH ngày 27/6/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm năm 2022; phương hướng, 
nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; (9) Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 28/7/2022 tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu về cải cách thể chế”; (10) Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 07/8/2022 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thu trực 

tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; (11) Văn bản số 3055/UBND-NC ngày 04/8/2022 về việc triển khai các Luật được 

Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3; (12) Báo cáo số 163/KH-UBND ngày 16/8/2022 tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; (13) Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 30/8/2022 triển khai thực hiện Quyết 
định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân”. 
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hợp với Vụ Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức 02 Hội thảo, lớp bối dưỡng 
lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030” và nâng cao năng lực cho công chức, 
viên chức, doanh nghiệp về quyền sở hữu tài sản cho 110 đại biểu. Biên soạn 05 

cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, in 2.350 bản cung cấp cho doanh nghiệp. 
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phát sóng 06 chuyên 

mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và 64 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" 
trên sóng Phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

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

Ban hành Quyết định số 272/QĐ-STP ngày 22/12/2021 ban hành Kế 
hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và 12 văn bản triển khai 

công tác thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí; Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản 

đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang; phối hợp giải quyết 
13 vụ việc phản ánh, khiếu nại của người dân; tổ chức thực hiện kê khai tài sản, 
thu nhập năm 2021 theo quy định; tiếp nhận và giải quyết 01 đơn tố cáo (trong 
quá trình giải quyết công dân đã xin rút toàn bộ nội dung đơn). 

3. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt 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 

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. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, VNPT Tuyên Quang phối 

hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sử 
dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lĩnh vực 

tư pháp (Văn bản số 226/STP-VP ngày 04/3/2022); thực hiện rà soát, đánh giá 
việc đảm bảo các trang thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp tại cấp huyện, cấp xã báo cáo UBND tỉnh; ban 
hành Văn bản số 313/STP-VP ngày 23/3/2022 chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc 
Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính; rà soát, đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 

2022 đối với 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực tư pháp 
(Văn bản số 492/STP-VP ngày 28/04/2022); tiếp tục triển khai thực hiện cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 04 dịch vụ công thiết yếu thuộc 
lĩnh vực tư pháp theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 

06/QĐ-TTg (gồm các thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết 
hôn, cấp phiếu lý lịch tư pháp). 
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Sở Tư pháp đã tiếp nhận 4.280 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính, đã giải quyết trước và đúng hạn 4.175 hồ sơ, còn 105 hồ sơ mới tiếp nhận 
đang trong thời gian giải quyết. 

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

Trình UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3148/UBND-NC ngày 11/8/2022 

chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND. Ban hành 09 Kế hoạch15 
và 07 văn bản tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ 

chức khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp 
lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
năm 202116; Đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) năm 2022, 2023 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên 
Quang17. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện 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; đồng thời theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn 
vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 
năm 2020); hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương gắn với tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật, 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 

                                        
      15  (1) Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 10/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2022; (2) Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 11/02/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh 

thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định hướng 

đến năm 2025; (3) Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 21/01/2022 triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021   2025; (4) Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 14/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 

25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (5) 
Văn bản số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022; (5) Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 23/6/2022 thực hiện Nghị 

quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tư pháp; (6) Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 

14/6/2022 ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang;(7)  Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 30/7/2022 thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp; (8) Kế hoạch số 45/KH-

STP ngày 27/7/2022 thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; (9) Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 12/8/2022 phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã năm 2023. 
16 Báo cáo số 19/BC-STP ngày 18/01/2022. 
17 Văn bản số 522/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2022. 
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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. 

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

ngành; thực hiện nghiêm việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, thuế, điện, nước, 
viễn thông, mua sắm tài sản công và các dịch vụ khác không dùng tiền mặt; 

tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp và 
nhân dân đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; 

đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tư pháp. 

4. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

5. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 
03/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

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

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 
- Giám đốc STP; 
- PGĐ Sở; 
- Các phòng, ĐV thuộc Sở; 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
(NT.Hiền) 
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