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THÔNG BÁO 

Về Chương trình phối hợp thực hiện chuyên mục  

“Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên sóng truyền hình  

của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Để đa dạng hóa các 

hình thức cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư 

pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp thực hiện 

chuyên mục: “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên sóng truyền hình của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 12/7/2022, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đã tổ 

chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chuyên mục: “Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp” trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng 

Sơn với các nội dung như sau: 

1. Tên Chuyên mục: “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”  

2. Kênh phát sóng: Kênh truyền hình LSTV Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Lạng Sơn. 

3. Lịch phát sóng: Dự kiến vào khung giờ 20h40 đến 20h50 thứ 

Năm/tuần thứ 2 hàng tháng. 

4. Nội dung chuyên mục  

- Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật của 

Trung ương và của tỉnh Lạng Sơn về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 

các văn bản liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. 

 - Tiếp nhận phản ánh và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp trong quá trình thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh theo quy 

định.   

 - Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm hay và 

những sáng kiến trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kịp thời 

phản ánh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị. 
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 5. Công tác phối hợp 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, tạo 

điều kiện cho phóng viên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên 

mục; thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dõi 

Chuyên mục; tham gia ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng xây dựng, thực 

hiện Chuyên mục. 

Sở Tư pháp trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị./. 

 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan;  

Cục Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 
 

 

Vũ Quang Hưng 
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