
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:      /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2022  

  
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện và đề xuất nội dung 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 
2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

Thực hiện Văn bản số 17/SKH-ĐKKD ngày 06/01/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện và đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 

tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 145/KH-UBND 

Ngày 30/11/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 307/BC-STP về 

kết quả thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

về Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 

2025. Vậy, Sở Tư pháp trân trọng kính gửi Báo cáo số 307/BC-STP ngày 

30/11/2021 của Sở Tư pháp nêu trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định (có Báo cáo số 307/BC-STP ngày 30/11/2021 của 

Sở Tư pháp gửi kèm theo). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2019/NQ-HĐND 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Sở Tư pháp đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND 

ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt 

là Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND); đồng thời, gửi bản điện tử văn bản nêu 

trên và các văn bản liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động cơ quan và Phòng Tư pháp huyện, thành phố thông 

qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành Sở Tư pháp, đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp để tuyên truyền, tổ chức triển khai thực 

hiện. 
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2. Kết quả thực hiện 

- Sở Tư pháp đã thực hiện tự kiểm tra Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND; 

rà soát 02 lượt Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND theo 02 chuyên đề: (1) Rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực 

có nội dung liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh; (2) Rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua 

rà soát, kiến nghị xử lý Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND bằng hình thức thay 

thế. 

- Thực hiện đăng tải Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND 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”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, 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. 

- Tổ chức 01 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh cho 

75 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong đó, có 

nội dung triển khai Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND; biên soạn 500 cuốn tài 

liệu Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (hỏi - đáp về các chính sách tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND); phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 

01 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, trong đó có nội dung triển 

khai, giới thiệu Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND. 

3. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND 

3.1. Kết quả rà soát Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND 

Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, qua 

rà soát nhận thấy: 

- Về hiệu lực: Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 15/8/2019 và đang còn hiệu lực thi hành. 

- Về căn cứ ban hành văn bản: Một số căn cứ ban hành Nghị quyết số 

06/2019/NQ-HĐND đã hết hiệu lực thi hành hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, 

trong đó căn cứ pháp lý chính để ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND là 

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 15/10/2021 và được thay thế bởi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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- Về nội dung của văn bản: 07/12 Điều và 03/05 chính sách hỗ trợ quy 

định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND dẫn chiếu thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn phù hợp, vì 

Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và được thay thế 

bởi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

Đồng thời, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: “Trách nhiệm của UBND 

cấp tỉnh: ...Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

phê duyệt mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này từ nguồn 

ngân sách địa phương”. 

Từ những phân tích nêu trên và căn cứ khoản 2 Điều 143 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)1, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế 

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND. 

3.2. Đề xuất nội dung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở 

Tư pháp được điều chỉnh bởi 02 văn bản: (1) 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 và (2) 

Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó: 

- Điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định: “Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân 

sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa” (nội dung 1) 

- Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC quy định: "Căn cứ tình 

hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban 

                                        
1 Khoản 2 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) 

quy định: “Thay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của văn bản  trá i , 

chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế  

- xã hội”. 
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dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa 

phương" (nội dung 2). 

Đối với nội dung 1: Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành, do 

đó, Sở Tư pháp sẽ tham mưu, đề xuất chính sách sau khi Chính phủ ban hành Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

Đối với nội dung 2: Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành 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 (dự kiến trình 

HĐND tỉnh khóa XIX ban hành tại kỳ họp thứ 4). 

Trên đây là báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; kết 

quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 
- Giám đốc STP; 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   (Lan.06b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 
Nguyễn Thị Thược 
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