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GIẤY MỜI 
 
 

 

Dự Hội thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý  

cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ  

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 
 

 

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; Kế hoạch số 87/KH-STP ngày 15/10/2020 của Sở Tư pháp tổ chức Hội 

thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội thảo 

đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời, gồm: 

1.1. Cấp tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở 

Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục thuế; Cục Hải Quan; Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh; Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. 

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

1.2. Cấp huyện: UBND hoặc phòng chuyên môn thuộc UBND các 

huyện, thành phố được phân công. 

1.3. Cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan, đơn vị (theo Thông báo số 74 /TB-STP ngày 

22 tháng 5 năm 2020 của Sở Tư pháp). 

Đăng ký đại biểu: Để phục vụ cho việc chuẩn bị hội thảo, Sở Tư pháp đề 

nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng ký đại biểu dự hội 

thảo về Sở Tư pháp trước ngày 26/11/2020, chi tiết liên hệ số điện thoại 

02053.879.713 hoặc 0947.475789 (gặp đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Chuyên 

viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp). 

2. Nội dung 

- 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, phương hướng, nhiệm vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.  
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- Báo cáo tham luận công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2026-2020 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa giai đoạn 2021-2025 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (các đơn vị 

đã có báo cáo tham  luận theo Công văn số 3865/STP-XD&KTVBQPPL ngày 

15/10/2020 của Sở Tư pháp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Cục 

Thuế tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, thành phố 

Lạng Sơn). 

- Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

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

3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc hồi 14 giờ ngày 30/11/2020 (thứ hai). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời các đại biểu tham gia Hội thảo đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT-TH tỉnh dự đưa tin; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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