
 

 

                                                      

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND  

ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về Quy chế trả lời vướng mắc  

pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

            

Thực hiện Điều 12 Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2020/QĐ-

UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 

43/2020/QĐ-UBND 

1. Công tác triển khai 

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; với nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện hoặc phối hợp 

với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Sở Tư pháp 

đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

như:  

Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 phê duyệt Chương trình 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai 

đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020; Kế 

hoạch số 74/KH-UBND ngày 18/02/2021 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang; kết hợp triển khai Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND tại hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh 

nghiệp với 160 đại biểu tham dự và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND 

thông qua các hình thức: Triển khai nội dung Quy chế đến cán bộ, công chức, 

viên chức (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên minh hợp 

tác xã tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, 

Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Long Xuyên, An 

Phú, Tri Tôn); lập danh sách công chức hoặc viên chức làm đầu mối tham mưu 
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thực hiện Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND (Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên); đăng toàn văn Quyết định số 

43/2020/QĐ-UBND lên Cổng thông tin điện tử cơ quan (Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

 2. Về kinh phí 

 Thực hiện Điều 13 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND, trên cơ sở thảo 

luận thống nhất giữa Sở Tài chính và Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp 

luật cho Sở Tư pháp năm 2021 số tiền 580 triệu đồng, trong đó kinh phí phân bổ 

liên quan đến Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND là 76 triệu đồng (kinh phí tổ 

chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp). 

 II. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ 

CHO DOANH NGHIỆP 

 1. Về xây dựng chuyên mục “Trả lời vướng mắc pháp lý” trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh 

Tại Điều 14 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND quy định: “Sở Thông tin 

và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chuyên mục Trả lời vướng 

mắc pháp lý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện Quy chế”.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng chuyên mục “Trả lời vướng mắc pháp lý” tại chuyên trang Doanh nghiệp 

của Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa chỉ: 

“http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/doanh-nghiep/congkhai/tra-loi-

vuong-mac-phap-lydn”. 

 2. Về cấp mới hộp thư điện tử tiếp nhận vướng mắc pháp lý cho 

doanh nghiệp 

  Thực hiện Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử 

tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 

43/2020/QĐ-UBND, Sở Tư pháp đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp 

mới hộp thư điện tử cho Sở Tư pháp nhằm tiếp nhận các phản ánh, vướng mắc 

pháp lý của doanh nghiệp theo địa chỉ: traloivuongmacphaply@angiang.gov.vn. 

3. Về tiếp nhận và cập nhật trả lời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh chưa nhận 

được yêu cầu của doanh nghiệp về trả lời các vướng mắc pháp lý. 

4. Về tiếp nhận và trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp tại Sở, 

ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/doanh-nghiep/congkhai/tra-loi-vuong-mac-phap-lydn
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Từ khi Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND có hiệu lực cho đến nay, doanh 

nghiệp đã có 83 văn bản đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn giải đáp các vướng 

mắc pháp lý phát sinh trong kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; hợp tác xã, 

quỹ tín dụng đã có 26 văn bản đề nghị Liên minh hợp tác xã tỉnh trả lời các 

vướng mắc pháp lý. Nội dung vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp đã được cơ 

quan thuế, Liên minh hợp tác xã tiếp nhận và trả lời kịp thời, đúng thời gian quy 

định, cụ thể: 

Tên cơ quan 
Số 

lượng 

Tính chất câu hỏi 
Kết quả trả lời câu hỏi  

của doanh nghiệp 

Thông 

thường 

Phức 

tạp 

Số 

lượng 

trả lời 

đúng 

hạn 

Số 

lượng 

trả lời 

trễ hạn 

Số 

lượng 

không 

trả lời 

Cục Thuế tỉnh 

(bao gồm Văn 

phòng Cục 

Thuế và các 

Chi cục thuế) 

83 81 2 83 - - 

Liên minh hợp 

tác xã tỉnh  

An Giang 

26 26 - 26 - - 

Tổng cộng 109 107 2 109 - - 

 III. ĐÁNH GIÁ 

Qua đánh giá từ các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố: Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND là một trong những văn bản pháp 

lý quan trọng, giúp các cơ quan, địa phương thuận tiện trong việc tiếp nhận, trả 

lời các vướng mắc về pháp lý; các biểu mẫu văn bản kèm theo Quyết định số 

43/2020/QĐ-UBND cụ thể, rõ ràng, sử dụng thống nhất. Bên cạnh đó, Thủ 

trưởng Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã lãnh 

đạo, phân công bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời các vướng mắc pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

 IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 Ngoài những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai Quyết định số 

43/2020/QĐ-UBND nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc: 

1. Về kinh phí: Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong những năm gần đây mặc dù đã được quan tâm hỗ trợ 

song vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 
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2. Về con người: Đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan nhà nước chủ yếu thực 

hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên đôi lúc còn lúng túng trong việc hỗ trợ pháp lý 

khi doanh nghiệp có yêu cầu. 

3. Về công tác phối hợp: Một số doanh nghiệp chưa chủ động trong việc 

đề nghị hỗ trợ pháp lý vì chưa thực sự quan tâm đến công tác này, do vậy khi 

các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, có doanh nghiệp không tham dự 

hoặc cử người không đúng chức năng, nhiệm vụ đến tham dự. Đồng thời, khi 

được cơ quan nhà nước khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý để nắm bắt tình hình 

xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý phù hợp với thực tiễn của 

doanh nghiệp thì các doanh nghiệp trả lời chung chung, không sát với thực tế. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

 1. Kiến nghị quý cơ quan đã tiếp nhận câu hỏi về vướng mắc pháp lý của 

doanh nghiệp, thì gửi qua địa chỉ email: traloivuongmacphaply@angiang.gov.vn 

để Sở Tư pháp biên tập, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 2. Quý doanh nghiệp khi gửi câu hỏi về vướng mắc pháp lý đến các cơ 

quan chuyên môn, đề nghị quan tâm đồng gửi về Sở Tư pháp qua địa chỉ email: 

traloivuongmacphaply@angiang.gov.vn để theo dõi, đôn đốc. 

3. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn 

nữa về kinh phí thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát đối 

với các doanh nghiệp về nhu cầu hỗ trợ pháp lý nhằm nắm bắt tình hình để xây 

dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý phù hợp với thực tiễn của các 

doanh nghiệp tại địa phương. 

 5. Sở Tư pháp sẽ tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

gửi các trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp (khi có) về Cổng thông tin điện tử 

tỉnh để chuyên mục “Trả lời vướng mắc pháp lý” được cập nhật thông tin 

thường xuyên, đầy đủ, kịp thời. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND, 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (qua email); 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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