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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 

 

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) và 

tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 

2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển 

khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm 

hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng 

chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp. 

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy 

định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Các hoạt động phải thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp với tình 

hình thực tiễn. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan chủ trì để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu về văn bản quy phạm pháp luật 

a) Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của 

trung ương; văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện 
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tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Cơ quan chủ trì:  

- Sở Tư pháp: Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của trung 

ương; văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành. 

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành 

và các cơ quan có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

2. Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của 

trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi 

phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp và các văn bản trả lời đối với 

vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Nội dung thực hiện: 

- Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết 

định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử 

lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu 

lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

- Cập nhật và đăng tải các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, 

lĩnh vực, địa phương mình quản lý lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

b) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND cấp 

huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

3. Biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ 

a) Nội dung thực hiện: Xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ. 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

c) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 
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4. Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp 

a) Nội dung thực hiện: Giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh 

nghiệp có yêu cầu; đề nghị, kiến nghị,… 

b) Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo lĩnh vực, địa 

bàn quản lý. 

c) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư 

tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

5. Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, tọa đàm, đối thoại để cung cấp kiến thức pháp lý và tiếp nhận, giải đáp 

các kiến nghị của doanh nghiệp 

a) Nội dung thực hiện: Trên cơ sở khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp từ các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. Cơ quan chủ trì 

xác định nội dung, hình thức, biện pháp để tổ chức các hoạt động cung cấp thông 

tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tọa đàm, đối thoại, tư vấn pháp lý để cung cấp 

kiến thức pháp lý và tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp. 

b) Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Luật gia tỉnh 

và các cơ quan có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

III. KINH PHÍ 

1. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch này được đảm 

bảo từ ngân sách nhà nước. 

2. Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, Đề án có liên quan 

và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; Hội doanh nghiệp tỉnh 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này, chủ động triển 

khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong 

quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch này. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 

2020 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2020. 

2. Sở Tư pháp: 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức 

đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động của kế hoạch này.  

b) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch 

này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi được yêu cầu. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở cấp tỉnh và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố 
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cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

ở địa phương theo quy định hiện hành.  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này nếu có vấn đề phát 

sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở 

Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Vụ PLDS-KT - Bộ Tư pháp; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo QB, Đài PTTH tỉnh; 

- Hội DN tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;  

Liên minh HTX; 

- Các Doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND tỉnh quản lý; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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