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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 2021
Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025, Sở Tư pháp 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 2021, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 13/01/2021
thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch số 102/KH-UBND
ngày 16/6/2021 nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên
Quang năm 2021; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 01/9/2021 về phát triển
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Quyết định
số 366/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 222/KH - UBND
ngày 17/12/2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 phê duyệt
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025.
02/07 huyện, thành phố đã ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 20251; Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh đã
ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 20212 và 19 văn bản
hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh.
UBND huyện Yên Sơn ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 08/02/2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Yên Sơn giai đoạn 2020-2025, UBND huyện Hàm Yên
ban hành Kế hoạch 07/KHUBND ngày 14/01/2021 kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025.
2 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 31/01/2021 ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp năm 2021; Cụ Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CTTQU ngày 05/3/2021 về phổ biến,
giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021..
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp
1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ
liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang
Sở Tư pháp đã cập nhật mới 42 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,
UBND tỉnh mới ban hành năm 2021 (16 Nghị quyết; 26 Quyết định), 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” thuộc
“Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật”, tính đến nay đã cập nhật được
970 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 1991
đến nay (236 Nghị quyết; 695 Quyết định; 39 Chỉ thị); phối hợp với Sở Thông
tin và Truyền thông tạo đường link liên kết “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm
pháp luật tỉnh Tuyên Quang” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị, địa phương tạo đường link liên kết giữa “Cơ sở dữ liệu văn bản
quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” với Trang thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị, địa phương mình. Qua đó, 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. Xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp tỉnh Tuyên Quang thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh đề nghị bổ sung kinh phí xây dựng Trang
thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, đồng gửi
Sở Tài chính thẩm định3, tuy nhiên do chưa bố trí được kinh phí, nên chưa xây
dựng được4.
1.3. Xây dựng chuyên mục "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" trên Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây
dựng và phát sóng 06 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh với các chủ đề: Tọa đàm “Giới thiệu những điểm
mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư”; công tác xã hội hóa
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Luật Trách nhiệm bồi thường
của nhà nước; Công tác luật sư, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tình hình thi
hành pháp luật về đấu giá tài sản; triển khai Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày
19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ. Qua đó đã cung cấp các thông tin pháp lý trong hoạt động đầu tư,
3
4

Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 22/3/2021.
Văn bản số 1124/STC-HCSN ngày 16/6/2021 của Sở Tài chính
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kinh doanh và hội nhập, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong
nước, các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh tác động trực
tiếp đến doanh nghiệp.
1.4. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại về các chuyên
đề pháp luật nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong
việc thực thi pháp luật
Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã tổ chức 07 hội nghị, tọa
đàm, đối thoại về các chuyên đề pháp luật nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo
các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật cho các đại biểu đại diện các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 04 hội nghị gặp
gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm trao đổi, nắm bắt, giải
quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh,
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
- UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức 01 Hội nghị gặp mặt kỷ niệm ngày
Doanh nhân Việt Nam (13/10), trong đó đối thoại, hướng dẫn tháo gỡ các khó
khăn của doanh nghiệp trong việc vay vốn, giải ngân vốn, thông qua hội nghị nắm
bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh trong sản xuất và kinh doanh.
- UBND huyện Yên Sơn tổ chức 01 Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các
doanh nghiệp, qua đó tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021.
- UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức 01 Hội nghị gặp mặt, đối thoại với
doanh nghiệp.
- UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức 01 buổi Tọa đàm với doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn huyện.
1.5. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cung cấp cho
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã biên soạn, cung cấp,
đăng tải 27.728 bộ tài liệu, tờ gấp, tin, bài, ảnh, văn bản pháp luật cho các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện một số hoạt động tuyên
truyền pháp luật cho doanh nghiệp như: tổ chức buổi tuyên truyền, tuyên truyền
qua hệ thống truyền thanh cơ sở, treo băng rôn…, cụ thể như sau:
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- Sở Tư pháp đã biên soạn, in và phát hành 1.300 cuốn tài liệu, 04 Tờ gấp
tuyên truyền pháp luật cấp phát cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh5; đăng
tải, chia sẻ 2.623 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên Trang
Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp
luật tỉnh Tuyên Quang và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên
Quang để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, tiếp cận 18.173
người, thu hút 2.498 lượt tương tác, chia sẻ.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 913 cuộc tuyên
truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với 75.132 lượt người tham dự, trong đó có
đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Cục Thuế tỉnh đã biên tập, đăng tải 1.278 tin, bài, ảnh, các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan, các thông báo của cơ quan thuế về mất ấn chỉ, các
quyết định và thông báo về cưỡng chế nợ thuế; gửi văn bản mới qua email cho
5.916 lượt người nộp thuế; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực
hiện 141 tin, bài, phỏng vấn tuyên truyền về chính sách thuế, công tác cải cách
hành chính thuế.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cấp phát 500 sách Bộ Luật lao
động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện treo 150
băng rôn; xây dựng 50 chuyên mục, phóng sự, bài viết tuyên truyền hưởng ứng
Tháng an toàn, vệ sinh lao động, chính sách bảo hiểm....
- Sở Nội vụ đã cung cấp các quy định của pháp luật cho 73 lượt doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biên soạn, in ấn và cấp phát
2.145 bản tài liệu.
- UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức 521 buổi tuyên truyền lồng
ghép các văn bản, chính sách pháp luật mới với 12.311 lượt người tham dự, đưa
tin 1.750 tin với 2.126 lần phát sóng.
- UBND huyện Yên Sơn đã tổ chức 175 buổi tuyên truyền cho 7.868 lượt
đại biểu và 167 buổi tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở,
góp phần bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo
điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực thi pháp luật, phục hồi sản xuất, kinh
doanh; biên soạn, đăng tải 55 tin, bài trên Fanpage.
- UBND huyện Chiêm Hoá đã biên soạn 50 bộ tài liệu cung cấp cho các
doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
300 cuốn “Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh”; 500 cuốn “M ột số quy
định của pháp luật về doanh nghiệp”; 500 cuốn “M ột số quy định của pháp luật về đầu tư”; 04 Tờ gấp tuyên truyền pháp luật
về đăng ký biện pháp bảo đảm.
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- UBND huyện Hàm Yên đã gửi 13.643 lượt văn bản tuyên truyền pháp
luật, chính sách thuế mới, văn bản hướng dẫn quyết toán các loại thuế, phí, lệ
phí… đến hộ, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế.
2. Nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh
nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
2.1. Tổ chức Hội nghị, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
và kỹ năng áp dụng pháp luật cho doanh nghiệp
Các Sở, ban, ngành đã tổ chức 07 Hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức và kỹ năng áp dụng pháp luật; cung cấp trên 440 bộ tài liệu bồi dưỡng, tập
huấn cho trên 440 lượt đại biểu đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn
tỉnh, cụ thể:
- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị
định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật
Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cung cấp 90 bộ tài liệu tập huấn
cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Sở Công thương đã tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất khẩu, hội
nhập kinh tế quốc tế, an toàn thực phẩm, đồng thời cung cấp 210 bộ tài liệu bồi
dưỡng nghiệp vụ cho 210 đại biểu;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai
những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, đồng thời cung cấp 140 bộ
tài liệu cho 140 người.
- Sở Nội vụ đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước đối
với hội, trong đó có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Sở Xây dựng đã tổ chức tập huấn Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn
tỉnh.
2.2. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác hỗ trợ
pháp lý cho đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho 2.095 đại biểu, trong đó có đội ngũ người làm công tác
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cung cấp 66 cuốn sách
"Những điểm mới cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và
văn bản quy định chi tiết thi hành" cung cấp cho đội ngũ người làm công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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3. Nhóm hoạt động 3: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua
hoạt động giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước
Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải đáp
1.846/1.847 ý kiến, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp
tác xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 78 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp,
hợp tác xã chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan, kết quả: Các cơ quan, đơn
vị đã trả lời 77/78 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải đáp 05 ý kiến vướng mắc, tháo gỡ
khó khăn của doanh nghiệp.
- Cục Thuế tỉnh đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc qua Hệ thống Thuế điện tử
(eTax), Zalo cho 689 lượt người nộp thuế; hỗ trợ, trả lời chính sách thuế bằng
văn bản cho 51 lượt người nộp thuế.
- UBND huyện Chiêm Hoá đã tư vấn pháp luật cho 12 lượt doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn huyện.
- UBND huyện Hàm Yên đã hướng dẫn các thủ tục hành chính ban đầu về
thuế cho 02 doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập; giải đáp vướng mắc về các
chính sách thuế, kê khai và nộp thuế tại cơ quan thế cho 780 lượt người nộp
thuế; hỗ trợ qua điện thoại cho 185 lượt người nộp thuế.
- UBND thành phố Tuyên Quang đã hướng dẫn các thủ tục hành chính
ban đầu về thuế cho 45 doanh nghiệp mới thành lập.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm và tổ chức triển khai nhiều
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, trong đó có một số hoạt động được doanh nghiệp đánh giá cao như: Hoạt
động tổ chức các hội nghị, đối thoại cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp lý
cho doanh nghiệp; kịp thời giải đáp ý kiến, vướng mắc, kiến nghị của doanh
nghiệp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
năng lực cạnh tranh, phòng, chống rủi ro pháp lý.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm, chú
trọng đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; sự phối hợp trong hoạt
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp
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huyện còn chưa chặt chẽ và thường xuyên, chủ yếu do từng cơ quan theo chức
năng, nhiệm vụ triển khai mà chưa có sự gắn kết giữa nhiều lĩnh vực với nhau.
- Nguồn nhân lực thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn
hạn chế; đội ngũ công chức, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm dẫn đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp trong một số trường hợp, ở một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp.
- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ít (tính đến thời điểm hiện tại,
toàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh trực thuộc doanh
nghiệp nhà nước, văn phòng đại diện của doanh nghiệp) và chủ yếu là doanh
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoạt động trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên,
thực tế hiện nay các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh đa phần chưa phân biệt ngành, nghề, lĩnh vực để tổ chức
(ví dụ: nội dung tập huấn, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực nào thì chỉ mời những
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó) nên chưa sát với nhu cầu của từng
doanh nghiệp và ít hiệu quả. Nhưng nếu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo từng
ngành, nghề riêng thì với số lượng doanh nghiệp ít sẽ không đảm bảo số lượng
của một lớp tập huấn, bồi dưỡng. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
hoạt động không hiệu quả nên cũng không quan tâm đến việc nghiên cứu, tìm
hiểu văn bản pháp luật, đến các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn của cơ quan nhà
nước, dẫn đến hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp hiệu quả không
cao.
Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến
hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung, hoạt
động của doanh nghiệp và và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng
gặp khó khăn, nhất là hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật cho doanh nghiệp do không được tập trung đông người; bên cạnh đó,
nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tập trung thực hiện
các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, hoặc thậm chí có nhiều doanh
nghiệp thua lỗ, ngừng hoạt động nên không quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Bộ Tư pháp:
- Tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức bồi

dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, nghiệp vụ công tác hỗ trợ pháp lý
cho đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp tại địa phương.
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- Thực tiễn cho thấy, trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp có nhiều
tình huống pháp lý phức tạp, do đó cần sự trợ giúp của Bộ Tư pháp và các Bộ,
ngành Trung ương. Do đó, cần có một cơ quan đầu mối giúp địa phương giải
đáp pháp luật cho doanh nghiệp, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện.
- Để tạo nguồn lực đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong tình hình mới, kiến nghị Bộ Tư pháp cần quy định cụ thể các
nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức pháp chế trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên
quan như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Trách nhiệm Bồi
thường của Nhà nước,…và các Nghị định về tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan Chính phủ và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, công
chức, nhân viên làm công tác pháp chế. Thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng
bộ tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần có cơ chế chính sách cụ thể để thu
hút những người có kinh nghiệm, có trình độ vào làm việc tại các tổ chức pháp
chế, nhất là tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
Trên đây là 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 2021, Sở Tư pháp
trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh./.
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- UBND tỉnh;
- Giám đốc STP;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;;
- UBND huyện, TP;
- Hiệp Hội DN tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
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