
 
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số:  3148 /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 

18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang, ngày   11  tháng  8  năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

      

Thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục 

vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang,  

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức đại diện 

của doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND) đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

mình và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai 

thực hiện Nghị quyết bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

2. Giao trách nhiệm: 

a) Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham 

mưu triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

18/2022/NQ-HĐND; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND. 

- Hàng năm, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cấp kinh phí theo quy định; thực hiện ký hợp đồng với tổ chức đại 
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diện của doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại Điều 3 

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thanh toán 

thực hiện hỗ trợ tư vấn pháp luật; đầu mối thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ, thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 

18/2022/NQ-HĐND. 

b) Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh 

phí thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn về hồ sơ thanh toán thực hiện 

hỗ trợ tư vấn pháp luật quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND. 

c) Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp: 

- Hằng năm, tổng hợp nhu cầu tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng dự toán kinh phí và lập danh sách đăng ký 

tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thanh toán, quyết toán kinh phí bồi 

dưỡng kiến thực pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm đúng định 

mức, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp biết và 

tiếp cận được các chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các cấp tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND đến đoàn viên, hội viên và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

theo quy định./.  

Nơi nhận:                                                                                                   
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (Loan). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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