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Số: 4057 /STP-XD&KTVBQPPL Lạng Sơn, ngày  31 tháng 10 năm 2019 

V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công 

tác pháp chế  tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp  

 

 

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Qua đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị (Kết 

luận số 337/KL-STP ngày 24/10/2019 của Sở Tư pháp) và kết quả rà soát tình 

hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Công văn số 1159/UBND-NC ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn), 

trong năm qua, với sự tham mưu của công chức pháp chế, các nhiệm vụ chuyên 

môn công tác pháp chế đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những 

kết quả khả quan trên các lĩnh vực công tác: xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi 

hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Trình độ của đội ngũ người 

làm công tác pháp chế đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, tuy nhiên đội 

ngũ người làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân Luật vẫn còn chiếm 

số lượng tương đối lớn, công chức pháp chế được bố trí đa phần là kiêm nhiệm1. 

Tại một số cơ quan, đơn vị công tác pháp chế chưa được chú trọng, dẫn đến sự 

phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai các nghiệp vụ pháp chế vẫn 

chỉ mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, 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. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể sau: 

1. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế, 

củng cố, kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

bộ máy của tổ chức pháp chế.  

                                           
1 Tính đến ngày 01/10/2019, số lượng người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý 

nhà nước thuộc UBND tỉnh là 34 người, trong đó số người làm công tác pháp chế có trình độ cử nhân Luật là 13 

người chiếm 38%, cử nhân chuyên ngành khác là 21 người chiếm 62%; số lượng người làm chuyên trách là 4 

người, chiếm 12%, số lượng người làm công tác pháp chế kiêm nhiệm là 30 người chiếm 88%. 
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Việc bố trí công chức pháp chế tại các cơ quan, đơn vị phải có Quyết định 

phân công công tác, trường hợp có thay đổi, bổ sung công chức pháp chế thì Quyết 

định thay đổi đồng thời gửi đến Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

2. Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ pháp chế theo 

quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện 

công tác pháp chế. 

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu 

của UBND tỉnh, bộ ngành, Trung ương.  

4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả:  

- Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 của 

UBND tỉnh về triển khai 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 Lạng Sơn.  

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các hoạt động liên quan đến hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp trong chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời nâng cao 

chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh 

nghiệp, tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu quả thiết thực, 

kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp 

luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị xử lý những vướng 

mắc của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các 

chương trình theo Kế hoạch triển khai Nghị định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc 

phản ánh, trao đổi qua Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp(báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Quang Hưng  
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