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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 30/KH - STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

             Vĩnh Phúc, ngày  28 tháng  5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ  

 

Thực hiện Văn bản số 1373/SKHĐT-KTĐN ngày 23/5/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết 

số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 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 2018 và những năm tiếp theo. Sở Tư pháp xây dựng Kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung Nghị quyết 

số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 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 2018 và những năm tiếp theo. Xác định rõ nhiệm vụ và 

trách nhiệm của Sở Tư pháp trong tổ chức triển khai thực hiện. 

- Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, phát huy thế mạnh, góp phần đẩy 

mạnh thu hút và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh 

thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu 

tư, trong đó có nhà đầu tư trong lĩnh vực tư pháp, nhằm cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao uy tín của Sở Tư pháp đối với người dân và doanh nghiệp, góp 

phần cải thiện thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) từ nay 

đến năm 2020. 

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu hết các dịch 

vụ công của Ngành liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở 

mức độ 3 và 4. 

2. Yêu cầu 

Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức 

sự nghiệp thuộc Sở (Các đơn vị) nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong 

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Kế hoạch này 
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một cách tích cực, đồng bộ, chủ động theo thẩm quyền quy định đối với từng 

đơn vị. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Xây dựng các kênh thông tin đa dạng để triển khai hiệu quả việc công 

bố các tài liệu pháp lý, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh để các 

nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhất; triển khai hiệu quả Đề án tuyên truyền phổ 

biến pháp luật đầu tư, kinh doanh đến doanh nghiệp. 

+ Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm 

quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó tập trung 

tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 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 2018 và những 

năm tiếp theo; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

19-2018/NQ-CP và các văn bản khác có liên quan. 

+ Nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp, duy trì hoạt động hiệu quả chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp”, chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”; đồng thời thường xuyên 

cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành 

của Trung ương, của tỉnh và của Sở Tư pháp về đầu tư, kinh doanh; các tin, bài 

phản ánh về hoạt động đầu tư, kinh doanh, gương tổ chức và cá nhân có việc 

làm cụ thể, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh, Cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

+ Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, của tỉnh  

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo in, báo 

điện tử, sóng phát thanh, đài truyền hình, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật 

cho các tổ chức kinh tế, cán bộ và nhân dân, từ đó có ý thức chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định của pháp luật, tạo môi trường an toàn, văn minh, ổn định, thu 

hút các nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

+ Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đầu tư kinh 

doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nhân, 

nhân dân để tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh. 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp 

với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và 

Văn phòng Sở (Cổng thông tin điện tử Sở). 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Tham mưu giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác 

xây dựng văn bản QPPL; Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây 

dựng và ban hành các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo vừa đúng pháp 

luật vừa tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. 

+ Thẩm định kịp thời, có chất lượng dự thảo văn bản QPPL, phát hiện và 

đề nghị loại bỏ các TTHC, quy định hành chính không cần thiết gây khó khăn 

cho cá nhân và doanh nghiệp.  

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND các 

cấp ban hành để phát hiện, kịp thời kiến nghị xử lý các quy định không còn phù 

hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương, các quy định về TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh 

nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng giữa 

các doanh nghiệp. 

+ Cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL của tỉnh trên Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia về văn bản QPPL.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Nhiệm vụ và giải pháp 

+ Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp 

dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

+ Theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có 

nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến 
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sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân. Trong năm 2018, trọng tâm 

theo dõi tình hình THPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, 

xử lý thông tin về tình hình THPL, tính khả thi của văn bản QPPL để tham mưu 

có chính sách kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

+ Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các hình 

thức như: Tổ chức các Hội nghị tập huấn về kiến thức pháp luật doanh nghiệp, 

kỹ năng quản trị doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; các buổi 

đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp.  

+ Giải đáp pháp luật cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 

thi hành pháp luật. 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Công tác Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát TTHC của 

Sở Tư pháp hàng năm để thực hiện. 

+ Đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều 

hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan; 

khai thác triệt để các tính năng của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, 

đồng thời tăng tính công khai minh bạch hoạt động của Sở Tư pháp để nhân dân 

giám sát. 

+ Thực hiện công khai các TTHC thuộc thẩm quyền  trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính, phấn đấu đến hết năm 2018, toàn bộ các dịch vụ 

công trực tuyến của Sở được thực hiện ở cấp độ 3 trở lên. 

+ Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng tổ 

chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tố tụng, giúp các doanh 

nghiệp nắm chắc quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tại tòa án đối với các 

vụ việc về dân sự, kinh tế, thương mại, góp phần cải thiện, tăng điểm số, chỉ số 

thiết chế pháp lý của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn bản QPPL, Phòng Bổ trợ tư pháp. 
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- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác Bổ trợ tư pháp 

- Nhiệm vụ và giải pháp:  

+ Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đăng 

ký tài sản tại các luật liên quan để các thủ tục về đăng ký tài sản được thuận tiện, 

bảo đảm quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp. 

+ Thúc đẩy phát triển đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp viên 

pháp lý, quản tài viên, trọng tài và luật sư, nhất là luật sư chuyên sâu về thương 

mại. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng 

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

điều hành và giải quyết TTHC 

- Nhiệm vụ và giải pháp:  

+ Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin hoạt động và các nội dung khác 

của Sở Tư pháp lên Cổng Thông tin điện tử của Sở. 

+ Tiếp tục duy trì hiệu quả của Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 

hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh và các phần mềm quản lý chuyên ngành  

trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết TTHC tại Sở Tư pháp. 

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Dịch vụ đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp trực tuyến”; triển khai thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 

3 và 4, góp phần xây dựng chính phủ điện tử theo lộ trình, chỉ tiêu đã được xác 

định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ 

điện tử. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng hành chính 

Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức, viên chức 

- Nhiệm vụ và giải pháp:  

Sắp xếp, bố trí đủ biên chế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với 

vị trí việc làm. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình 

độ về chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu 

tư, kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 

công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc 

tế hiện nay. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Phòng 

Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

và theo dõi thi hành pháp luật. 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức 

sự nghiệp thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm được 

phân công tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.  

2. Văn phòng Sở, phối hợp với các phòng có liên quan theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch 

này, định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp kết quả thực hiện trình Giám đốc Sở 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;    (B/c) 

- Giám đốc Sở 

- Các PGĐ Sở (Chỉ đạo); 

- Các tổ chức TMTHCMNV, các tổ chức SN; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Kim Thị Ánh 
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