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 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2030” 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 4026/BTP-

PLDSKT ngày 17/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến hoàn thiện Đề án 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai 

đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ 

bản nhất trí với nội dung và tham gia ý kiến như sau: 

1.Tên Đề án dự thảo quy định “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. 

 Đề nghị xem xét một số nội dung: 

 - Tên dự thảo quy định về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói 

chung, tuy nhiên hiện nay mới chỉ có khung khổ pháp lý để triển khai việc hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (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), chưa có quy định của pháp luật về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp lớn. Do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét đối tượng 

doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý tại tên và nội dung của dự thảo, trường hợp 

mở rộng việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp lớn thì các nội dung, giải 

pháp của Đề án phải thể hiện rõ hơn nội dung này. 

 - Về giai đoạn thực hiện Đề án: Dự thảo dự kiến giai đoạn thực hiện Đề 

án là 2021-2030, nhưng hiện nay đã là cuối năm 2022, do vậy đề nghị xem xét 

về giai đoạn thực hiện Đề án để phù hợp với thời điểm ban hành. 

2. Mục II. Thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Khoản 2. Khó Khăn, vướng mắc, sửa thành “Khoản 3. Khó Khăn, 

vướng mắc”. 

Đề nghị bổ sung nội dung nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc 

(nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trong dự 

thảo Đề án). 
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3.Mục III. Quan điểm, mục tiêu 

Gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 1, dự thảo quy định: “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; gắn với nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của tổ chức pháp chế của bộ, ngành, địa phương và tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. 

Mặc dù Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định việc thành lập Phòng 

pháp chế tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tuy nhiên thực tiễn 

thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ) và các Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, hiện nay về cơ 

bản các cơ quan chuyên môn đều không có Phòng pháp chế. Do vậy đề nghị 

xem xét sửa đổi như sau: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước; gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức pháp chế, đội 

ngũ cán bộ pháp chế của bộ, ngành, địa phương và tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân”. 

- Gạch đầu dòng thứ tư Khoản 1, dự thảo quy định bãi bỏ: “Tăng 

cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa nhà nước - doanh nghiệp - 

tổ chức dịch vụ pháp lý;….”. 

Sửa thành “Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa 

nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện cho doanh nghiệp - tổ chức 

dịch vụ pháp lý….”cho đầy đủ, thống nhất với điểm 2.2 khoản 2 Mục này. 

4. Mục IV. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Điểm 1.1 Khoản 1 đưa ra nhiệm vụ hoàn thiện Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; thời gian thực hiện: Năm 

2023-2024. 

Tuy nhiên theo Công văn số 6430/VPCP-TCCV ngày 28/9/2022 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc 

xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2022/NĐ-CP đã giao Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị 

định số 55/2011/NĐ-CP trình Chính phủ xem xét, quyết định vào tháng 12 năm 

2022. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại thời gian thực hiện nhiệm vụ trong 

Đề án cho phù hợp. 

- Điểm 1.2 Khoản 1, dự thảo quy định “Kết quả đầu ra: Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chính sách đặc thù 

cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương” 
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Sửa thành “Kết quả đầu ra: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của 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 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chính sách đặc thù cho công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương” cho đầy đủ, chính xác. 

Bổ sung đối tượng tại Cơ quan chủ trì, Cơ quan, tổ chức phối hợp là “Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh” đảm bảo thống nhất với các nội dung tại điểm này. 

- Điểm 2.3 Khoản 2 dự thảo quy định “Triển khai hoạt động truyền thông 

bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp”. 

Bỏ cụm từ “bài bản”, không dùng văn nói tại Dự thảo. Rà soát, sửa tương 

tự tại điểm 2.5 Khoản 2 Dự thảo. 

- Điểm 2.5 Khoản 2,dự thảo quy định “Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp” 

Bổ sung và sửa thành “Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh”cho đầy đủ. 

- Điểm 3.2 Khoản 3, dự thảo quy định“Củng cố, nâng cao trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đội ngũ mạng lưới tư vấn viên, tuyên truyền viên 

pháp luật” 

Đề nghị xem xét lại đối với đối tượng là “tuyên truyền viên pháp luật”, 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thì phạm vi hoạt 

động của tuyên truyền viên pháp luật chỉ ở xã, phường, thị trấn. Đề nghị bổ sung 

đối tượng là “Báo cáo viên pháp luật”. 

Tiết c điểm 3.2,dự thảo quy định “Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp” 

Bổ sung và sửa thành “Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh”. 

5. Mục V. Tổ chức thực hiện 

- Điểm d Khoản 1, dự thảo quy định “Căn cứ nội dung Đề án và điều 

kiện của địa phương, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong cả giai đoạn và 

từng năm, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp để tổng hợp, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ” 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét về việc quy định xây dựng kế hoạch 

từng năm để thực hiện Đề án khi đã có kế hoạch thực hiện cả giai đoạn. Việc 

quy định UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện theo từng năm là không 

cần thiết. 

- Khoản 2, dự thảo quy định “Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

Đề án được thực hiện theo quyết định của luật Ngân sách Nhà nước, các văn 

bản hướng dẫn thi hành và quyết định pháp luật có liên quan” 
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Sửa thành “Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án được thực 

hiện theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi 

hành và quy định pháp luật có liên quan” cho chính xác. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT,NC(TTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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