
UY BAN NHAN DAN 
TNH BA R!A - VUNG TAU 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do -  Hanh phuic 

S622I57QD-UBND Ba Ria - Vüng Tàu, ngày Oitháng 8 nárn 2017 

QUYET D!NH 
Ban hành Kê hoich trin khai thc hin Nghi d!nh  so 22/20171ND-CP 

ngày 24/02/2017 cuia Chmnh phü ye hôa giãi thuwng mi 
trên dja bàn tinh Ba Ra  - Wing Tàu 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can cir Luât T chCrc ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Nghi djnh S6 22/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 2017 cüa 
ChInh phü ye hàa giái thrning mi; 

Thijc hin Quyt djnh s6 944/QD-BTP ngày 03 tháng 7 näm 2017 cüa Bô 
Truong Bô Tu pháp ye vic ban hành Kê hoach triên khai thuc hin Nghj djnh 
so 22/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nAm 2017 cüa ChInh phü ye hôa giái 
thuang mai; 

Xét d nghj cüa Giám d6c S Tii pháp t?i  Ti trmnh s&(TTr-STP ngày.2 
tháng .-näm 2017 ye vic ban hành K hoch trin khai thirc hin Nghj djnh so 
22/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 2017 cüa Chinh phui ye hôa giãi thucing 
mai trên dia bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành K hotch trin khai thirc hin Nghj djnh s 
22/2017/ND-CP ngày 24 thang 02 nàm 2017 cüa Chinh phü ye hóa giái thi.rctng 
mai trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

Diu 2. Quy& djnh nay CO hiu hc thi hành k tr ngày k. 

Diêu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám d6c Si Tu pháp; 
Thi tnrng các cci quan, ban, ngành và các Ca nhân, t6 chirc cO lien quan chlu 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'! nhIn: 
- B hr pháp (b/c); 
- 11'r Tinh üy; hr HDND tinh (b/c); 
- Chci tjch, các PCI UBND tinh; 
- Sàltrpháp; 
- Các sà, ban, ngành có lien quan; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Dài PT-TH tinh, Báo BR-VT; 
- Cong thông tin din tir tinh; 
- Luu VT. 
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Nguyn Thanh Ttnh 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RIA - VUNG TAU Dc Ijp - T do - Hnh phüc 

KE HOACH 
Triên khai thirc hin Nghi dinh s 22/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 cüa 
ChInh phü v hôa giãi thurong mli trên d!a  bàn tinh Ba RIa  - Wing Tàu 

(Ban hành kern theo Quyêtdjnh sd:22J57Q0-UBND ngày Q9tháng 8 nám 2017 
cüa Chü tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

I. MUC D!CH,YEUCAU: 

1.MicdIch: 

- Tuyên truyn, ph bin các ni dung v hôa giãi thixcing mi den các tang 
lap nhân dan, can b, cong chüc, viên chirc cüa các Sâ, ngành, các to chirc kinh 

tê, các doanh nghip trên dja bàn tinh. 

- Trin khai mt cách kjp thai, có hiu qua các quy djnh cüa Nghj djnh 
nhäm ho trq giái quyêt tot các tranh chap thuong mi, gop phân giám tãi ho?t 
dng xét xi:r ti dja phucing. 

2. Yêu cu: 

- Xác djnh ci th trách nhim cüa cu quaii tham mini giüp Uy ban nhân 
tinh tinh quân 1 nhà nrac ye hôa giâi thuong mai  và trách nhim cña các Ca quan 

phôi hqp trong vic triên khai thirc hin Nghj djnh. 

- Bâo dam s1r phi hqp cht chê trong phi hçrp thrc hin; kjp thii don d&, 
huàng dn và tháo g nhüng vuâng mAc, khó khAn trong qua trInh triên khai thirc 
hin, dam bào hoàn thành các nhim vi dê ra trong Ké hoach. 

H NO! DUNG 
A .A . . A 

I. Tuyen truyen, pho bien Ngh d!nh  so 22120171N0-CP ngay 
24/02/2017 cãa ChInh phü v hôa giãi thirong mi và các vAn ban có lien 

uan. 

a) To ch&c phO biên, giài thiu n5i dung Nghi djnh 22/20] 7/ND-cP va các 
van ban khác có lien quan ye hôa giái thu'ong mgi vái nhiéu hmnh tlnc ph/i hcrp 
tài các to 

chik kinh té, doanh nghip, các ccr quan, tO ch&c có lien quan: 

- Ca quan thrc hin: Hi ctngphôi hçip cong tác ph bin, giao dc pháp 
1ut tinh, các Sâ, ngành có lien quan, Uy ban nhân dan các huyn, thành phO. 

- Ca qüan phôi hçip: So Thông tin và Truyn thOng, Báo Ba Rja - VQng 
Tàu, Dài Phát thanh - Truyên hlnh tinh và các ccr quan lien quan. 

- Thai gian thirc hin: NAm 2017 và các nAm tip theo. 

b,) Xáy dy7lg K hogch trin khai thyv hin Nghj djnh so 22/20 1 7/ND-CP 

trên dja bàn thih. 

- Ca quan chü trI: Uy ban nhân dan tinh 



- Ca quan thirc hin: Sà TLr pháp 

- Ca quan phi hçrp: Các Sâ, ngành có lien quan 

- Thai gian thrc hin: Qu' III näm 2017 

2. Kiin toàn chtrc náng, nhiêm vu, quyn hn quail i nhã nii'óc dôi VI 

h9at dng hôa giãi thtwng mi trên da bàn tinh. 

a) Xáy dmg QuyAt djnh giao Sà Ttrpháp chic nàng, nhim vu, quyêfl han 
quán l,i chuyên ngành dôi vói hogt dç3ng hôa giái thuring mgi theo Nghi djnh so 
22/20 1 7/ND-CF. 

- Car quan chü trI: Uy ban nhân dan tinh 

- Ca quan thrc hin: Sâ Tu pháp. 

- Ca quan phi hcip: Các so, ngành có lien quan. 

- ThOi gian thirc hin: Qu' IV näm 2017. 

b) Cong bO các thi tyc hành chInh v Ii oat dng /iôa giái thuong mcii 

- Ca quan chü trI: Uy ban nhân dan tinh. 

- Car quan thrc hin: SO Tix pháp. 

- Ca quan phi hçp: Van phông Uy ban nhãn dan tinh: các Sb. ngànli Co 
lien quan. 

- ThOi gian tfd hin: Thi.thng xuyën 

c) Lap, cOng bc danh sách hôa giOi vien thwong mcii, clan/i sac/i to chi'c 
hOa giái thu-ang mgi. 

- Ca quan thrc hin: Sâ Tu pháp 

- Ca quan phi hçTp: Các sO, ngành có lien quan. 

- ThOi gian thirc hin: Hang näm. 

3. Theo dôi, kiém tra, htrórng dn, giãi dáp nhfrng vu*ng mac trong 
qua trInh thirc hin Ngh d!nh  s 22/2017/ND-CP. 

- Ca quan thrc hin: SO Tt.r pháp 

- Car quan phM hcp: Các sO, ngành có lien quan. 

- Thai gian thirc hin: Hang nAm. 

III. TO CHUC THUC HIEN: 

1. ThU truOng các SO, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô 
thuc tinh trong phm vi quãn l cUa mlnh, chü dtng triên khai thrc hin Kê 
hoach nay theo nhiêm v1i duqc phãn công, dam bâo dUng tin d, chat hxçmg, hiu 
qua, tiêt kim. 

2. SO Tu pháp chü trI, phi hçp theo dOi, don dc các SO, ban, ngành Va các 
car quan, darn vj có lien quan trong vic triên khai thrc hin các nhim v11 &rqc 
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KT.CHU TICH 
O CHU TICH" 

neu trong K hoch theo dung tin do vâ báo cáo Uy ban nhân dan tinh két qua 
triên khai thrc hiên Kê hoach. 

3. Sâ Nôi vu chü trI, phi hp vi So Ttr pháp nghiên cru bô trI biên ché 
phü hçip cho vic triên khai thrc hiên Kê hoach. 

4. KInh phi thrc hin K hoich duoc b tn tü ngân sách nhà nuOc cüa tinh 
trong dv toán chi thtrOng xuyen hang nám vã các nguôn khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye ngãn sách. 

Các sO, ban, ngành duqc phân cong chü trI thirc hin các nhirn vii ciI th 
quy djnh trong Kê hoch nay Co trách nhim 1p dçr toán kinh phi dam  Mo  vic 

tniên khai Nghj djnh so 22/201 7/ND-CP, trInh Co quan cO thâm quyên theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách. 

Trong qua trInh thirc hiên nu cO khó khan, vithng mc các ngành kjp thOi 
phán ánh, kién nghj ye SO Tu pháp de tOng hp báo cáo Uy ban nhân dan tinh 

xem xét, quyêt djnh./. 

Nguvii Thanh Tinh 
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