
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-THNC 

V/v tăng cương thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày       tháng  8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 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 5525/VPCP-DMDN ngày 29/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; để 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức 

thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

a) Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện 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 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm 

đúng tiến độ, đa dạng về hình thức, có chất lượng, hiệu quả.  

b) Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung, 

chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó có hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) để góp phần tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục sản xuất, kinh doanh do tác 

động của đại dịch COVID-19. 

c) Cử cán bộ đầu mối, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2.  Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; 

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 
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Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành 

cho doanh nghiệp của Trung ương (Chương trình 585) và các nguồn kinh phí 

khác để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 

31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Tư pháp theo quy định. 

c) Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và 

tình hình thực tiễn của tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chương 

trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

d) Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cử cán bộ 

đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; 

phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mối hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

đ) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên 

quan tham mưu thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế và Công văn số 1396/BTP-PLQT ngày 16/4/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc tổ chức, nghiên cứu, triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg.  

3. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong triển khai thực 

hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; phối 

hợp huy động sự tham gia của doanh nghiệp đối với các hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp về nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm và theo giai đoạn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 

c) Bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong 

việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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