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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

năm 2021; Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh 

phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho danh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác Pháp chế và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Công tác pháp chế 

Tăng cường vai trò của công chức được giao thực hiện công tác pháp chế 

trong công tác tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ pháp chế (xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục 

pháp luật …) theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, đảm bảo thực chất 

và hiệu quả. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thường xuyên theo yêu cầu 

công tác quản lý nhà nước và theo đề xuất của doanh nghiệp. 

- Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các 

chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ có 

liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác pháp chế 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện công tác pháp 

chế (được bố trí đặt tại Văn phòng-Thanh tra Sở); tiếp tục có biện pháp, giải 
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pháp tăng cường hoạt động của công chức pháp chế; đảm bảo thực hiện đầy 

đủ, hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, trọng tâm là các 

nhiệm vụ: 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật; 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Công tác kiếm soát thủ tục hành chính; 

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

- Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý; 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

2.1. Hoạt động xây dựng thể chế, cung cấp thông tin pháp luật cho doanh 

nghiệp 

- Các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc 

lĩnh vực Khoa học và Công nghệ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp tạo hành lang pháp lý thuận lợi 

cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển.  

- Trung tâm Phát triển KH&CN cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản quy 

phạm pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ do các phòng cung cấp như 

về An toàn bức xạ; sở hữu trí tuệ; công nghệ và thị trường công nghệ; các thông 

tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa… trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

www.dosttn.gov.vn/. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2021. 

2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp; tổ chức các chương trình, hội thảo, tọa đàm, hội nghị 

tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề hoặc hình thức khác mang tính 

thiết thực với doanh nghiệp, phù hợp lĩnh vực quản lý. 

- Trung tâm Phát triển KH&CN phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình 

tỉnh xây dựng các chuyên mục, phóng sự phát sóng trên truyền hình giới thiệu, 

http://www.dosttn.gov.vn/
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tuyên truyền các kiến thức pháp luật có liên quan trong lĩnh vực KH&CN. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên năm 2021. 

2.3. Hoạt động tư vấn pháp luật, đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp 

lý cho doanh nghiệp: 

- Tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp như: Tư vấn, hỗ trợ 

thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; các quy định về an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng; các thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ…; giải đáp pháp luật 

theo đề nghị của doanh nghiệp bằng các hình thức như bằng văn bản, thông qua 

thông tin điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác 

theo quy định của pháp luật. 

- Văn phòng - Thanh tra Sở (trực tiếp là công chức được giao nhiệm vụ 

pháp chế) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp; phối 

hợp với các phòng chuyên môn giải đáp pháp luật các vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng - Thanh tra Sở (trực tiếp là công chức được giao nhiệm 

vụ pháp chế) chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Phát triển KH&CN công bố công khai kế hoạch này và số 

điện thoại tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng/trang thông tin điện 

tử của Sở; 

3. Kinh phí thực hiện: Văn phòng - Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị thuộc Sở  xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện (kết hợp 

với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị các phòng, đơn 

vị nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTR. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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