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KẾ HOẠCH 
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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 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, Sở Tư pháp xây dựng 

Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại 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 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 54/NQ-CP) và Kế hoạch số 

114/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 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 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 

114/KH-UBND). 

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng tiến độ, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế của cơ quan, gắn với 

triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 54/NQ-CP, Kế hoạch 

số 114/KH-UBND và các văn bản có liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.   
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- Đơn vị thực hiện: 

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

pháp luật tham mưu thực hiện tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tại đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Thực hiện cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nội dung: Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý, thực hiện tinh gọn đầu mối. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Hoàn thiện chính sách, pháp luật góp phần cơ cấu lại nền kinh tế 

Nội dung: Nâng cao chất lượng kiểm tra đề nghị xây dựng quyết định của 

UBND tỉnh, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp 

thời tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế 

các cơ chế, chính sách, biện pháp theo phân cấp hoặc các chính sách đặc thù phù 

hợp với thẩm quyền nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách chung trong các lĩnh 

vực, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư vào những ngành công nghiệp có tiềm 

năng, lợi thế, giá trị kinh tế cao, thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, cụm 

công nghiệp, dự án sản xuất công nghiệp lĩnh vực điện tử, dược phẩm, thực 

phẩm, đồ uống, cơ khí, luyện kim,… chính sách phát triển liên kết vùng, liên kết 

đô thị - nông thôn. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã 

4.1. Nội dung: Trình 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. 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch soạn thảo. 

4.1. Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quyết định số 

1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

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

dục pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch 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 tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở;                       
- Các phòng, đơn vị, TT; 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.15b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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