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KẾ HOẠCH  

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng,  

nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020 

(Chuyên đề: Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và phổ 

biến các quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi) 

 
 

  Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-585 ngày 03/6/2020 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 thực hiện 

hoạt động tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ 

cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020, Sở Tư pháp Lạng Sơn xây dựng 

Kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

Thông qua hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020 nhằm bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật cho cán bộ pháp chế, cán bộ đầu mối được giao làm công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về 

các quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi. 

Nội dung chuyên đề bồi dưỡng theo yêu cầu và phù hợp với mục tiêu dự 

án hỗ trợ của Bộ Tư pháp. 

II. YÊU CẦU 

Việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng phải đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và 

đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. Thực 

hiện thanh quyết toán kinh phí hiệu quả tiết kiệm, đúng quy định. 

III. NỘI DUNG 

Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và phổ biến các 

quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) với các nội 

dung chi tiết:  

- Một số kỹ năng, nghiệp vụ cần lưu ý của cán bộ pháp chế doanh nghiệp. 

- Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa 

đổi). 
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- Tác động của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). 

- Hướng dẫn doanh nghiệp thi hành các quy định pháp luật mới, được sửa 

đổi thay thế trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). 

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

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 1. Thành phần: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện: Cán bộ, công chức đầu mối 

được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế và các 

thành phần có liên quan đến nội dung chuyên đề hội nghị. 

 - 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, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp 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; 

-  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. 

-  Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

2. Số lượng dự kiến: 100 người/lớp. 

V. CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN 

Dự kiến mời Giảng viên của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Thời gian: 01 ngày, tổ chức trong tháng 8 năm 2020. 

2. Địa điểm: Tại thành phố Lạng Sơn (địa chỉ cụ thể sẽ ghi tại Giấy mời) 

VII. KÍNH PHÍ 

Sử dụng kinh phí cấp từ nguồn Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho 

doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tư pháp (Chương trình 585). 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật làm đầu mối 

phối hợp với Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho 
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doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp xây dựng nội dung, chương 

trình, mời chuyên gia, các nội dung tổ chức lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.  

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm liên hệ thuê, hội trường, maket, in ấn tài 

liệu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức lớp bồi dưỡng./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban QL ĐA 585 Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế - Bộ TP; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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