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BÁO CÁO 

Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020; 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021  

 

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, Kế hoạch số 151/KH-UBND 

ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh triển khai, 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp 

báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:     

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư 

pháp năm 2020; Công văn số 985/UBND-THNC ngày 13/8/2020 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh theo đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan trực 

thuộc trung ương, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 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, chất lượng, hiệu quả. 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 08/01/2020 thực 

hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 

2020, trong đó, chú trọng việc phổ biến, triển khai các văn bản về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội 

ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và xây dựng, tổ 

chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: 

Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp 

luật và thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, nhằm tổ chức, thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa 

phương. Đồng thời tổ chức, triển khai quán triệt đến công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan bằng nhiều hình thức đa dạng như: phổ biến trên 

hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức lồng ghép vào buổi sinh hoạt “Ngày 

pháp luật” hàng tháng tại cơ quan, các cuộc họp của Chi bộ và các tổ chức đoàn 

thể, sao gửi văn bản trên iOffice. Qua đó, giúp cho công chức, viên chức, người 
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lao động trong cơ quan nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu pháp luật 

- Thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2020 (từ 01/01/2020 đến hết ngày 

31/12/2020 đã cập nhật 61 văn bản QPPL, gồm: 18 Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và 43 Quyết định của UBND tỉnh) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo 

đúng quy định, giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực 

hiện trích xuất tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổng hợp các 

khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trên cơ 

sở đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 

148/BC-UBND ngày 20/4/2020 về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp và đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố phân công cán bộ 

đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổng hợp, ban 

hành Thông báo số 74/TB-STP ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp về 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 (gồm 43 người). 

- Ban hành các văn bản phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các 

nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và giải quyết kiến nghị của 

doanh nghiệp. Trong năm 2020, Sở không nhận được kiến nghị của các doanh 

nghiệp có nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi, tham mưu quản lý nhà nước của Sở. 

- Biên soạn và cấp phát 5.000 cuốn cẩm nang “Một số quy định về doanh 

nghiệp, thành lập doanh nghiệp và ưu đãi doanh nghiệp”, 2.500 cuốn cẩm pháp 

luật "Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn”. Nội dung tài liệu tuyên 

truyền đổi mới, phù hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, 

công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 

28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh 

nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2010 – 2014, được hỗ trợ từ Ban quản lý chương trình hỗ trợ 

pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp - Bộ Tư pháp (Chương trình 585), tổ 
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chức thành công 02 Hội nghị1 về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn với gần 200 lượt nghe là cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được 

giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các Sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh; các huyện, thành phố; Doanh nghiệp, cán bộ pháp chế hoặc 

người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội luật 

gia; Ðoàn luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.  

3. Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-

2020 theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh 

- Ban hành Kế hoạch số 74/KH-STP ngày 27/7/2020 khảo sát về kết quả 

các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 

và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tư pháp đã tiến hành khảo sát thông qua việc 

phát phiếu khảo sát (150 phiếu) đối tượng là là cán bộ pháp chế hoặc cán bộ 

được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các sở, ban, 

ngành thuộc UBND tỉnh; các huyện, thành phố; doanh nghiệp, cán bộ pháp chế 

hoặc người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội 

luật gia; Ðoàn luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Sở Tư 

pháp đã tổng hợp kết quả khảo sát và ban hành Báo cáo số 412/BC-STP ngày 

14/12/2020 về tổng hợp kết quả Khảo sát về kết quả các hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 và nhu cầu hỗ trợ pháp lý 

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

Thông qua khảo sát, đã thu thập tương đối đầy đủ thông tin về công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua cũng như nhu cầu 

hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.  

- Ban hành Công văn số 3205/STP-XD&KTVBQPPL ngày 04/9/2020 đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổng kết thực hiện Kế hoạch hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của 21 Sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố, ban 

hành Báo cáo số 331/BC-STP ngày 03/11/2020 Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Ban hành Kế hoạch số 87/KH-STP ngày 15/10/2020 của Sở Tư pháp và tổ 

chức thành công 01 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 Chương trình 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 cho trên 60 đại 

biểu là đại diện Lãnh đạo của 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; Hiệp Hội 

                                                 
1 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020 (chuyên đề: Những điểm 

mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019) và Hội nghị 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). 
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doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; đại diện các phòng 

chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố và 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. 

4. Dự thảo trình UBND tỉnh Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

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

Căn cứ 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, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp xây dựng dự 

thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 

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

Sở Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại 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 chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và ban hành Công văn số 4707/STP-

XD&KTVBQPPL ngày 09/12/2020 gửi, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý 

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

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tư pháp 

đã ban hành Tờ trình số 165/TTr-STP ngày 28/12/2020 trình Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

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

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

Sở Tư pháp đã chủ động, tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 08/01/2020 thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa 

dạng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp và hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Các cơ quan, đơn vị còn chưa chủ động, phối hợp, trong việc thực hiện 

các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chưa chủ động trong đề xuất nhu 

cầu hỗ trợ pháp lý. 

- Kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế. 

- Số lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng pháp lý, kỹ năng 

quản trị cho doanh nghiệp chưa nhiều.   
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại 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 và Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND 

tỉnh triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Chương trình kế 

hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của UBN tỉnh, Bộ 

Tư pháp năm 2021. 

2. Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 

2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối thoại với doanh 

nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; biên soạn, phát hành tài liệu có 

nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các hình thức hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp theo quy định. 

4. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí, nguồn lực dành 

cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng được yêu cầu 

trong giai đoạn mới. Tranh thủ nguồn kinh phí Chương trình 585 của Trung 

ương để tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tư pháp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp luật DSKT-Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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