
  UBND TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:  74  /TB-STP  

                  

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 5 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý  

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

 

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; 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; 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 về tổ chức triển khai thực các nội 

dung tại khoản 2 của Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ 

Tư pháp. 

Trên cơ sở tổng hợp danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do các cơ quan, đơn vị gửi, Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gửi kèm 

theo Thông báo này). 

Sở Tư pháp thông báo tới các cơ quan, tổ chức./. 

 

  Nơi nhận: 
- Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan; Cục 

Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 
 

 

Vũ Quang Hưng 
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