
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 3311 /GM-STP Lạng Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức  
và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 

 
Kính gửi: ................................................................................... 

................................................................................................... 

 

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-585 ngày 01/7/2019 của Ban quản lý 
chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 
2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực 
hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ 
chức Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và 
người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, cụ thể như 
sau: 

1. Thành phần mời:  

 1.1. Cấp tỉnh:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh: Cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

 - Đại diện cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương trên địa bàn tỉnh. 

- Đại diện các cơ quan: Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, 
Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động tỉnh. 

- Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh; 

- Đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

- Đại diện Hội Luật gia tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh và một số tổ chức hành 
nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; 

1.2. Cấp huyện: Đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;  

1.3. Các doanh nghiệp: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ pháp chế 
hoặc người được giao làm công tác pháp luật tại một số doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. 

1.4. Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị phòng thuộc Sở Tư pháp. 

(Mỗi cơ quan, đơn vị từ 01-02 đại biểu tham dự). 
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2. Nội dung:  

- Triển khai 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 và Kế hoạch của UBND tỉnh 
triển khai thực hiện Nghị định. 

- Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt 
động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; những quy định của pháp luật về 
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt 
động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 

- Giải đáp các vướng mắc, tình huống thực tiễn và hướng giải quyết. 

3. Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 08 giờ 00 phút ngày 25/9/2019 (thứ 
tư) 

4. Địa điểm: Tại Hội trường B2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

 

Trân trọng mời các đại biểu tham gia Hội nghị đúng thời gian, địa điểm 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chương trình 585 Bộ Tư pháp; 
- Báo Lạng Sơn, 
- Đài PT-TH tỉnh  dự đưa tin; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Vũ Quang Hưng 
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