
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3205 /STP-XD&KTVBQPPL Lạng Sơn, ngày 04  tháng 9  năm 2020 

V/v tổng kết thực hiện Kế hoạch 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 
 

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 Lạng Sơn; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 

 

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; Công văn số 985/UBND-THNC ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cường thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tư pháp 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 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; 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. 

Để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định, 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 báo cáo, cụ thể như 

sau:  

- Báo cáo tổng kết 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  

- Đề xuất các nội dung chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh  

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 (Có Đề cương báo cáo gửi kèm theo). 

Các cơ quan, đơn vị Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

20/9/2020 để tổng hợp, dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh theo quy định. 

(Gửi kèm theo Công văn này: Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 

của UBND tỉnh và Công văn số 985/UBND-THNC ngày 13/8/2020 của UBND 

tỉnh). 
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Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ Sở Tư pháp (thông qua Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp, điện thoại: 0205. 

3879713)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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