
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 
  Số:  1012 /STP-XD&KTVBQPPL 

V/v đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

    

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 695/VP-NC ngày 28/02/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công 

văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 về việc đẩy mạnh việc triển khai 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và yêu cầu của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để 

đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-

2026 theo mục 3 Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư 

pháp, cụ thể: 

 - Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nói chung và trong quá trình triển khai Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP nói riêng; 

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, gồm các nhóm hoạt động: 

+ Cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; 

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán 

bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

+ Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; 
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Đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi về Sở 

Tư pháp trước ngày 31/3/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư 

pháp theo quy định. 

(Gửi kèm theo Công văn này: Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 

18/02/2020 của Bộ Tư pháp)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, XD&KTVBQPPL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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