
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––– 

Số:          /UBND-NC 
 

V/v đẩy mạnh việc triển khai  

công tác hỗ trợ pháp lý cho  

doanh nghiệp nhỏ và vừa  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

   Bắc Giang, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động rà soát, tham mưu thực hiện, tổ chức thực hiện đầy đủ, đảm 

bảo chất lượng, tiến độ các nội dung đã nêu tại Kế hoạch số 267/KH-UBND 

ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Lựa chọn, bố trí cán bộ làm đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị mình - danh sách cán bộ đầu mối lập theo 

mẫu ban hành kèm theo Công văn này (nội dung này chỉ thực hiện đối với các 

Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh). 

3. Chủ động đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, trong đó tập trung một số nội dung sau: các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đề xuất cụ thể trong 

các nhóm hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho 

doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. 

Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 25/3/2020 để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 

Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực 

hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
Lưu: VT, NC. 

Bản điện tử: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, TKCT, TH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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Mẫu danh sách cán bộ đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND-NC ngày      /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

DANH SÁCH 

Cán bộ làm đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

Stt Họ và tên Chức danh Trình độ
1
 

Các chứng 

chỉ, bằng 

cấp trực 

tiếp liên 

quan 

Lĩnh vực tư 

vấn, hỗ trợ 

pháp lý 

Kinh 

nghiệm tư 

vấn, hỗ trợ 

pháp lý
2
 

Thông tin 

liên hệ
3
 

Ghi chú 

1         

2         

…         

 

                                              
1
 Ghi rõ trình độ chuyên môn (đại học, thạc sỹ, tiến sỹ). 

2
 Ghi rõ số năm công tác trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ pháp lý. 

3
 Ghi rõ địa chỉ, điện thoại, email. 
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