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KE HOACH 
H trçr pháp 1 cho doanh nghip nhö và vfra 

trên dla  bàn tinh Quãng Tn nám 2022 

Th%rc hin Lut H trçl doanh nghip nhó và vi'ra ngày 12/6/20 17; Ngh 
djnh so 55/20191ND-CP ngày 24/6/20 19 cüa ChInh phü ye h trq pháp 1 cho doanh 
nghip nhô và vira; Quyêt dnh s6 8831QD-UBND ngày 31/3/2020 cüa UBND tinh 
ye vic phê duyt Chixng trInh h trçl pháp 1 doanh nghip nhô và vra trên dja bàn 
tinh Quãng Tn, giai dotn 2020-2024. Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj xây dirng 
Kê hoach ho trcY pháp 1 doanh nghip nhô và vira trên dja bàn tinh näm 2022, 
cii the nhii sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Dam bâo tinh chü dng, thng nht quãn 1, chi dto diu hành trin khai, 
phôi hcip thirc hin cong tác h trçi pháp 1 cho cac doanh nghip nhO và vra, 
gop phân nâng cao hiu qua quán 1 nhà nithc bang pháp 1ut dôi vói doanh 
nghip. 

- Tang clr&ng h trq pháp I cho doanh nghip duài các hInh thirc thIch 
hqp, dam bào dñng ni dung, hInh thüc và phuong pháp theo quy djnh cüa 
ChInh phü, cüa Uy ban nhân dan ye h trçl pháp 1 cho doanh nghip giüp các 
doanh nhân, doanh nghip dugc tiêp c.n thông tin pháp 1ut nhanh chóng, chinh 
xác, dê dàng, thun igi và phñ hgp vOi nhu câu cüa doanh nghip, tü do to sir 
chuyên biên can bàn ye nhn thirc pháp 1ut, nâng cao thüc chap hành pháp 
1ut cüa doanh nghip, doanh nhân; gop phân nâng cao näng hrc cmnh tranh Va 
hiu qua san xuât kinh doanh cüa doanh nghip, thüc day s1r phát triên kinh té 
cüa tinh. 

- H trçY doanh nghip duçic tip cn thông tin pháp 1ut chInh xác, kjp 
thii và phü hqp vâi nhu câu cüa doanh nghip. 

- Tang cithng phi hçip giia các cci quan nba nuOc, giüa co quan nhà nithc 
vi to chirc diii diên cüa doanh nghip trong vic to chirc hoat dng ho trçr pháp 
1 cho doanh nghip. 

2. Yêu cu 

- K hoch trin khai cong tác h trg pháp 1 cho doanh nghip nhO và 
vüa phãi dam bão tInh khâ thi, dáp rng dirge nhUng yêu câu, mi1c dich duqcquy 
djnh trong Nghj dinh sO 55/2019/ND-CP ngày 24/6/2019 cüa Chmnh phü ye hO trg 
pháp 1 cho doanh nghip thO vâ vüa, nhäm thiic hin cong tác quán 1 nhà nithc 
v h trçl pháp 1 cho doanh nghip tren dja bàn tinh. 
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- Trin khai thirc hin cong tác h trq pháp 1 cho doanh nghip nhO và 
vüa phâi dirçic tiên hành thuOng xuyên, lien ti1c; có sr phôi hqp ch.t chê giira SO 
Tu pháp vOi các SO, Ban, ngành, dja phuang và to chOc dai  din cUa doanh 
nghip. 

- Các doanh nghip chü dng tim hiu pháp Iu.t, chü dng phi hçip vOi 
các cci quan quãn ! nhà nixOc và các to chrc có lien quan thirc hin có hiu qua 
các ni dung ti Kê hoach nay. 

II. NQI DUNG THVC  HIEN: 

1. Xãy dirng Va khai thác co' s& dfr lieu pháp Iut phiic vi hot dng 
cüa doanh nghip. 

a. Ni dung: T chirc xây dmg, duy trI, thu&ng xuyên cp nht ca sO d 
1iu ye van ban quy phm pháp 1ut do HDND, UBND các cap ban hành lien 
quan den hoat dng cüa doanh nghip dé däng tãi trên cong thông tin cUa UBND 
tinh, Trang thông tin din tO cüa các sO, ngành, UBND các huyn, thành phô, thj 
xã (tth van bàn thuc danh miic bI mt nhà nuOc theo quy djnh cüa pháp 1ut). 

b. Ca quan chü trI: SO Tu pháp 

c. Ca quan dan vj phi hçip: Van phông UBND tinh (Trung tam Tin h9c 
tinh); các SO, Ban, ngành và UBND các huyn, thj xã, thânh phô. 

d. ThOi gian thirc hin: Näm 2022 

2. Xây dng, quãn I, duy trI, cp nht, khai thác và sfr diing co' so. 
dü' 1iu v vy vic, vtro'ng mac pháp ly. 

a. Ni dung: Cp th.t trên cng thông tin din tO tinh ho.c kt n6i vOi cng 
thông tin din tO tinh cOng khai các thOng tin lien quan theo quy djnh ti Khoãn 1 
Diêu 6, Khoan 5 Diêu 7 và Khoãn 1 Diêu 8 cOa Nghj djnh so 55/2019/ND-CP ngày 
24/6/2019 cüa ChInh phü. 

b. Ca quan chü trI: SO Ti.r pháp 

c. Ca quan dan vj phi hçp: Van phông UBND tinh (Trung tam Tin h9c 
tinh); SO Thông tin và Truyên thông; các SO, Ban ngành và UBND các huyn, 
thj xa, thành phO. 

d. ThOi gian th%rc hin: Näm 2022 

3. Xây durng tài 1iu giói thiu, phô bin các van bàn quy phm pháp 
1ut lien quan dn hoyt dng cüa doanh nghip, htthng dan nghip vy. 

a. Ni dung: To chOc biên son, phát hành và ph bin các tài lieu gi&i 
thiu các van bàn pháp 1ut có lien quan den hoat dng cüa doanh nghip; tài 
lieu bôi duOrng pháp 1ut kinh doanh cho các dôi tuqng quãn 1 doanh nghip, 
can bô lam cong tác pháp ché tai  các sO, ngành, doanh nghip vOi các hInh 
thOc d hiêu và dê ap dicing. 

b. Ca quan thirc hin: SO Tu pháp 
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c. Ccc quan dcn vi phi hop: Các Sâ, Ban, ngành; UBND các huyn, thj xã, 
thânh phô; Hip hti, Hi doanh nghip tinh; Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh 
Quáng Trj; Báo Quâng Trj và các co quan khác có lien quan. 

d. Than gian thrc hin: Nàm 2022 

4. H trçr pháp 1 triyc tip cho doanh nghip trên mt s hotit  dng c11 
the: 

a. Ni dung: H trg, giâi dáp, tu vn vâ giüp các doanh nghip nhó và 
vüa tiêp cn các djch vii pháp l trong qua trInh giãi quyêt các cong vic c1i the 
lien quan den hoat dng san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip ti tinh Quáng 
Trj. 

b. Co quan chü trI thirc hin: Sâ Tu pháp 

c. Co quan don vj ph6i hop: Các Sâ, Ban, ngành, IJBND các huyn, thj 
xã, thành pho; FIip hôi, Hi doanh nghip tinh và các cci quan khác cO lien 
quan. 

d. Thani gian thirc hin: Thuanng xuyên 

III. TO CHC THIXC HIN 

1. S& Ttr pháp 

- Trrc tip lam du mi phi hçp, don dc, huâng dn các sâ, ban, ngânh, 
UBND huyn, thành phô, thj xã và các tO chi'rc dai  din cüa doanh nghip triên 
khai thirc hin cong tác ho trçi pháp l cho doanh nghip theo quy djnh tai  Nghj 
dj.nh sO 55/2019/ND-CP ngày 24/6/20 19 cüa Chinh phü ye ho trçi pháp 1 cho doanh 
nghiêp nhO va vira. 

- T chüc thrc hin các hot dng h trq pháp l thuc chirc näng, 
nhim v11 cüa ngành theo Kê hoach nay. 

- Chü tn, phi hqp vâi các co quan có lien quan xây dirng dir tháo báo 
cáo kêt qua cOng tác ho trg pháp l cho doanh nghip theo djnh kS'  6 tháng và 
hang nàm. 

2. Các Sir, Ban, ngành, UBND các huyn, thành ph thi xã và các 
to chwc di din cüa doanh nghip 

- Xây dirng k hoach  và t chüc thirc hin cOng tác h trçl pháp l cho 
doanh nghiêp thuc chi'rc näng, nhiêm v11 di.rçvc giao. Thirc hin các nhirn v11 

quy djnh tai  Nghj djnh sO 55/2019/ND-CP ngày 24/6/2019 cüa Chinh phü ye ho trçi 
pháp l cho doanh nghip nhO và vana vâ Quyêt djnh sO 883/QD-UBND ngày 
31/3/2021 cüa UBND tinh ye vic phê duyt Chuong trinh hO trq pháp 1 doanh 
nghip nhO và vera trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai domn 2020-2024. 

- Djnh kS'  tng hop kt qua th?c hiên cOng tách trcl pháp 1 cho doanh 
nghip nhO và vüa cüa ngành, don vj rnInh báo cáo Uy ban nhân dan tinh (qua 
Sâ Tu pháp) theo djnh k' 6 tháng (truo'c ngày 25/6) và mt näm (trtnirc ngày 
30/11). 
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3. Tôa an nhãn dan tinh: Dàng tãi các ban an, quyt djnh cüa Tôa an; phán 
quyêt cüa tr9ng tài thiicmg mi; quyêt djnh xü l các v  vic cnh tranh; quyêt djnh 
xà l vi phm hành chInh lien quan den doanh nghip dijcirc phép cong khai, có 
hiu hrc thi hành ma b, ca quan ngang bt, UBND tinh là mt ben có lien quan len 
Trang thông tin din tCr Tôa an hoc kêt len Trang thông tin din tcr cüa tinh theo 
quy djnh ti Dieu 7 Nghj djnh so 55/2019/ND-CP ngày 24/6/20 19 cüa Chinh phü 

4. Kinh phi thirc hin: 

Các Si, Ban ngành và các thin vj lien quan trên Ca sâ nhim vii duçic 
giao 1p dir trü kinh phi theo quy djnh pháp Iut g1ri Sâ Tài chInh thâm djnh 
trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét quyêt djnh./4' 

Noi nIzn: 
-BTi.rpháp; 
- Các Sâ, Ban, ngânh cap tinh; 
- Báo Quang Trj, Dài PT - TH tinh 
- UBND huyn, thj xâ, thành pho; 
- Hip hôi, Hi doanh nghip tinh; 
- Trung tam Tin hpc tinh; 
-Lixu:VT,TCTM  v3' 

Lê Due Tin 
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