
 
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1154 /STP-XD&KTVBQPPL       Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2020 

V/v đề nghị phối hợp cung cấp 

thông tin, phản ánh về vướng mắc, 

hạn chế của hệ thống pháp luật 

       
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1291/VP-NC ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ 

thống pháp luật, trong đó đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát 

những vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật; xây dựng dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh theo đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 

1202/TCT ngày 01/4/2020. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan cung cấp thông tin, phản ánh các quy 

định của pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành có mâu 

thuẫn, chồng chéo, hạn chế, bất cập, không phù hợp thực tiễn áp dụng gây khó 

khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất hướng hoàn thiện để giải phóng nguồn 

lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, 

tập trung vào các quy định trong một số lĩnh vực sau:  

1. Các quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức, quản lý và hoạt 

động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã); 

2. Các quy định về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự 

án đầu tư (bao gồm cả đầu tư công). 

3. Các quy định về tài chính, thuế; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản cuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước; 

4. Các quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh 

bất động sản; 

5. Các quy định về lao động, việc làm và an ninh xã hội; 
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6. Các quy định về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh 

doanh, phá sản doanh nghiệp; 

7. Các quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

8. Các quy định về dịch vụ bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh 

nghiệp; 

9. Các quy định đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 (trong đó, lưu ý tới vấn đề chuyển đổi số quốc gia, các mô hình 

kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo 

hiểm, thương mại điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, định danh số và xác thực điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, định danh số và xác thực điện tử, thanh toán điện tử, quản lý 

thuế); 

10. Các quy định về phân cấp, phân quyền; 

11. Các quy định để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm kịp 

thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế. 

Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện rà soát các văn bản, các thông tin, 

phản ánh của quý cơ quan gửi về Sở Tư pháp trước ngày 13/4/2020 (gửi kèm file 

điện tử theo hòm thư:phongvbpq.stp@gmail.com), để Sở Tư pháp tổng hợp, dự thảo 

văn bản của UBND tỉnh kịp thời gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện có nội dung cần trao đổi liên hệ: Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp, điện thoại: 02053.879 713.  

(Công văn số 1202/TCT ngày 01/4/2020 của Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ gửi kèm theo qua iOffice)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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