
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
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  

 

Thực hiện Văn bản số 2645/UBND-THVX ngày 12/7/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 

07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần 
hoàn ở Việt Nam, 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 Quyết định số 687/QĐ-
TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh 

tế tuần hoàn ở Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định số 687/QĐ-TTg) và Văn 
bản số 2645/UBND-THVX ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (sau đây 

viết tắt là Văn bản số 2645/UBND-THVX). 

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 Quyết định số 687/QĐ-TTg, Văn bản 
số 2645/UBND-THVX và các văn bản có liên quan đến phát triển kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ 
quan 

- Đơn vị thực hiện: 

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

pháp luật thực hiện phổ biến đến công chức, người lao động theo Hợp đồng 68  
khối quản lý hành chính; 
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+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tại đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022. 

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Quyết định số 687/QĐ-TTg; 
Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 và các văn bản có liên quan  

- Nội dung: Tăng cường phổ biến các văn bản về phát triển kinh tế tuần 
hoàn, tăng trưởng xanh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và các 

huyện, thành phố, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các 

lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phát huy đổi mới, 
sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; khuyến khích lối sống có trách 

nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng, xã hội; định hướng văn hoá sống 
xanh góp phần hình thành xã hội văn minh, hiện đại, hài hoà với thiên nhiên, 

môi trường. 

- 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; đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Hoàn thiện chính sách, pháp luật góp phần tạo điều kiện cho phát 

triển kinh tế tuần hoàn 

3.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực tư pháp 

- Nội dung: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, tự 
kiểm tra theo thẩm quyền, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để 

kịp thời tham mưu với HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện thể chế, chính sách trong 
lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là cơ chế, chính sách, biện pháp về hộ tịch, công 

chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp... Kịp thời đăng tải, cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp 

luật và thuộc tính của văn bản do HĐND, UBND 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”. 

- 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.  

3.2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho phát triển kinh 
tế tuần hoàn 
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- 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 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, trong đó đặc biệt chú trọng đến những văn bản có nội dung về phát triển 
kinh tế tuần hoàn nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là chính sách dài 
hạn có nội dung khuyến khích, ưu đãi, tạo thuận lợi, thu hút và sử dụng đầu tư, 

phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn, cơ chế phát triển 
công nghiệp, dịch vụ môi trường; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện 

pháp trong lĩnh vực tư pháp về hộ tịch, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư 
pháp, thừa phát lại, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

- 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: Năm 2022 và những năm tiếp theo. 

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 Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 
07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam 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. 
  N.H.Hương.16b. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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