
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 09 /KH-STP Lạng Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

 
  

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 về triển khai, thực hiện Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP; Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

tỉnh về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU   

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện kịp thời các nội dung của Chương trình hỗ trợ pháp 

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

2025.  

Thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sát 

với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, góp phần từng bước tạo chuyển biến về 

nhận thức của doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện các nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa đảm bảo về mục tiêu, định hướng, đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, 

biện pháp. Nội dung phải bám sát yêu cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban 

hành với hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp lý 

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

dữ liệu pháp luật 

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 
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(http://vbpl.vn/langson/Pages/home.aspx) theo quy định tại Nghị định số 

52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác và 

sử dụng Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật và 

đăng tải các quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; 

văn bản trả lời của UBND tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (đối 

với các thông tin được phép công khai), gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật trên 

Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.3. Phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

 Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến 

chính sách pháp luật trên chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống” và chuyên mục 

“Thông tin pháp luật” trên Báo Lạng Sơn. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

1.4. Biên soạn, phát hành tài liệu (tờ gấp, sổ tay, cẩm nang pháp luật, sách 

hỏi đáp pháp luật…) giới thiệu các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ở Trung ương và tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến các lĩnh vực 

đầu tư, thương mại, đất đai, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2022. 

1.5. Phát động, hưởng ứng tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu chính 

sách pháp luật trong doanh nghiệp với nội dung, hình thức phù hợp. 

- Chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 
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Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.6. Cung cấp thông tin về các chính sách, các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

2. Nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022. 

2.2. Bồi dưỡng kiến thức cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm 

đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cán bộ 

pháp chế, tư vấn viên pháp luật, luật gia, luật sư; trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng 

mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022. 

3. Nhóm hoạt động 3: Tư vấn, giải đáp pháp luật 

Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật của các sở, ban, 

ngành, huy động sự tham gia của các chuyên gia luật gia, luật sư… tham gia vào 

mạng lưới tư vấn pháp luật của tỉnh. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

4. Nhóm hoạt động 4: Về cơ chế, chính sách 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 

29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa và tình hình thực tiễn của tỉnh, tham mưu cho UBND 
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tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức 

chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022. 

5. Báo cáo việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Tổng hợp,  báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa theo quy định. 

- Chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL. 

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Theo quy định về chế độ báo cáo và yêu cầu của 

UBND tỉnh, Bộ Tư pháp. 

III. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí từ 

ngân sách nhà nước cấp cho Sở Tư pháp để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp năm 2022. 

2. Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, dự án, đề án liên quan 

và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan để tham mưu cho lãnh 

đạo Sở thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo Sở 

phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch; định 

kỳ báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Sở. 

 2. Văn phòng Sở tham mưu bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết 

để tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

 Trên đây là kế hoạch của Sở Tư pháp về thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  

- Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật- BTP; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

   

Hoàng Văn Hoàn 
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