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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 2019 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin pháp lý cho doanh 

nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

2. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động. 

3. Việc triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của 

doanh nghiệp 

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

(QPPL) do các cấp ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên trang 

thông tin điện tử huyện. 

b) Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa 

và Thông tin và các phòng chuyên môn cập nhật văn bản QPPL lên trang thông tin 

điện tử huyện. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019. 

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp 

a) Nội dung thực hiện: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

b) Cơ quan thực hiện: Các phòng ban thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã 

và Hội Luật gia huyện. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019. 
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3. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp 

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức các buổi tư vấn, giải đáp pháp luật trong 

phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

b) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chủ động 

xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các tư vấn cho doanh nghiệp. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các phòng, ban, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cử báo 

cáo viên tham gia tập huấn và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Hội luật gia huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- 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 Phòng Tư pháp trong quá 

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

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

2019, gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 05/11/2019. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện 

(thông qua Phòng Tư pháp) để hướng dẫn, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                       

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;    

- UBND các xã. 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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