
 

 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-STP Tuyên Quang, ngày         tháng     năm 2022 

 
KẾ HOẠCH   

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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 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, như sau: 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

I Tập trung khắc phục để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2021  

1 Chỉ số “Đào tạo lao động” 

 

Tham gia ý kiến, thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy 

định định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, 
đào tạo dưới 03 tháng 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 
Năm 2022 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

2 Chỉ số chi phí thời gian 

2.1 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường 
tuyên truyền, hướng dẫn hiệu quả để tăng tỷ lệ người dân, 
doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công 

trực tuyến. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

2.2 

Hoàn thành việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục 
hành chính thành dữ liệu sống, sạch; chuyển hoạt động sử 
dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động 

sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung 
cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới 

hành chính. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 

2.3 

Rà soát những thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh 
số lượng lớn, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp 

để cải tiến mạnh mẽ về thời gian và chất lượng phục vụ, giải 
quyết. Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính đã 

có sự thay đổi mẫu biểu, nội dung…trên Cổng dịch vụ công 
tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.  

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 
Thường 
xuyên 

2.4 

Nâng cao kỹ năng giải quyết công việc, khả năng học hỏi, 

nghiên cứu của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người 
lao động, thay đổi mạnh mẽ tác phong thực hiện công vụ 

của cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

Các phòng, đơn 

vị thuộc và trực 
thuộc Sở 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Thường 
xuyên 

2.5 
Duy trì việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Các phòng, đơn 
vị tham mưu giải 

quyết thủ tục 
hành chính 

Văn phòng Sở; các 
phòng, đơn vị có 

liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

2.6 

Năm 2022, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh 

nghiệp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 
của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Tuyên Quang xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần 
giao dịch; đến năm 2025, giảm thời gian trung bình xuống 

còn 15 phút/01 lần đến giao dịch. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 

2.7 

Thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 

tỉnh Tuyên Quang; triển khai việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện 

tử để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm thời 
gian, chi phí cho doanh nghiệp 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

2.8 

Có Kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức các cuộc 
thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tránh chồng chéo, 

trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra, qua đó 
bảo đảm mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp 

phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 

2.9 

Triển khai việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt, 

ưu tiền giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị 

chấp nhận thẻ 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 

theo 

3 Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” 

3.1 

Triển khai thực hiện có hiệu quả 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 cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

biến, giáo dục 

pháp luật 

3.2 

Nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh; thực hiện rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh để kịp thời 

phát hiện và kiên quyết loại bỏ những nội dung không phù 
hợp, là rào cản doanh nghiệp tố cáo cán bộ nhũng nhiễu; 

qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh 
nghiệp, bảo đảm quyền tài sản/thực thi hợp đồng của doanh 

nghiệp 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 

3.3 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bản quyền và thực 

thi hợp đồng; tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật đúng quy định; bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, đối thoại, tọa đàm với các doanh 
nghiệp nhằm kịp thời cung cấp các thông tin, chính sách, 

các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề bản quyền 
và thực thi hợp đồng. 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

3.4 

Tăng cường hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, phát hiện những vấn 

đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 
pháp luật, đề nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền giải 

quyết kịp thời 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 

theo 

3.5 
Nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đẩy 
mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 và 
các năm tiếp 

theo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

biến, giáo dục 

pháp luật 

II Cải thiện điểm số các chỉ số thành phần (PCI) 

1 Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

1.1 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 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; tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp đảm bảo có trọng tâm, đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho 

doanh nghiệp 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 - 
2025 

1.2 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật 
sư; đăng tải và cập nhật thường xuyên danh sách các tổ chức 

hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Tư pháp; phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng nhu 
cầu hỗ trợ, tư vấn pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

1.3. 

Phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về hoà giải, đối thoại tại Toà án 
cho đối tượng là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 - 

2025 

1.4 
Tổng kết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai 
đoạn 2020-2025 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2025 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

biến, giáo dục 

pháp luật 

2 Chỉ số “Chi phí không chính thức” 

2.1 

Tăng cường kiểm tra việc thi hành công vụ của công chức, 
việc chức, lao động, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát  

thường xuyên, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm 
những cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền 

hà, tạo chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; động 
viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể 

gương mẫu, tiêu biểu trong việc thực hiện nghiêm túc, trách 
nhiệm, hiệu quả các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi 

và góp phần tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật chung. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

2.2 

Tự rà soát, đồng thời phối hợp với các tổ chức đại diện của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung không còn phù hợp, không hợp lý, 

chưa rõ ràng, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo, quy định 
khác nhau về cùng một vấn đề hoặc khó tuân thủ, có nguy 

cơ phát sinh chi phí không chính thức để kịp thời sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định. 

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 

2.3 

Kịp thời công khai các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải 
thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định 

pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân 
thủ pháp luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí. 

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 

3 Chỉ số “Tính minh bạch” 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

3.1 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-

UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 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”. 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 

3.2 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2019 - 2023 và 
tổ chức thực hiện; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 
pháp luật và phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2023 - 
2024 

3.3 

Kịp thời đăng tải, cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm 

pháp luật và thuộc tính của văn bản do Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân 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”, tạo đường link liên kết 

với trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa 
phương trong tỉnh. 

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 

3.4 

Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng về nội 

dung, hình thức và khả năng tương tác của Trang thông tin 
điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật 

Các phòng, đơn vị 
có liên quan 

Năm 2022 và 

các năm tiếp 
theo 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

3.5 

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết 

trên Cổng dịch vụ công tỉnh và được đánh giá mức độ hài 
lòng của người dân, doanh nghiệp theo quy định. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Đến năm 

2025 

4 Chỉ số “Tính năng động của chính quyền địa phương”  

4.1 
Thường xuyên cập nhật các thông tin về hỗ trợ doanh 
nghiệp, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại 

của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

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 

4.2 Tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp. 

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 

4.3 

Thường xuyên rà soát, phát hiện những bất cập trong quy 

định pháp luật do tỉnh ban hành, kịp thời đề xuất tới cơ quan 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp 
với tình hình thực tiễn. 

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 

4.4 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật tại địa 

phương; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi 
thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, xác định các lĩnh vực 

trọng tâm theo dõi, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực có 
liên quan đến thực thi chính sách pháp luật về cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng 

chính sách của các cơ quan, đơn vị. 

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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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
PHÒNG/ ĐƠN 

VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

4.5 

Nghiên cứu những vướng mắc pháp lý khi có điểm chưa rõ 

trong chính sách/văn bản trung ương để tham mưu với tỉnh 
áp dụng, giải quyết/hoặc xin ý kiến của cơ quan/người có 

thẩm quyền của Trung ương giải quyết, tháo gỡ vướng mắc. 

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 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện.  

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc 

tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp kết quả, báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.  

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 
- HHDN tỉnh; 
- Giám đốc STP; 
- Các Phó Giám đốc STP; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở (t/hiện); 
- Website Sở TP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(TT.Lan.16b).  

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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