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Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực  hiện  Công  văn  số 1012/STP-XD&KTVBQPPL ngày 23/3/2020 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, UBND huyện Đình Lập có ý 

kiến như sau: 

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp 

lý  cho  doanh  nghiệp  nói  chung  và  trong  quá  trình  triển  khai  Nghị  định  

số 55/2019/NĐ-CP: 

+ Do đây là văn bản mới chưa được tập huấn, các doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện mới chỉ tiếp cận văn bản pháp luật trên giấy tờ nên có một số quy 

định chưa thực sự nắm rõ. 

+ Tỉnh tổ chức triển khai tập huấn mở rộng mời các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bàn tỉnh đến tham dự hoặc tổ chức theo từng huyện để các doanh 

nghiệp được trực tiếp tiếp cận các văn bản pháp luật liên quan đến các doanh 

nghiệp, giải đáp những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. 

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, gồm các nhóm hoạt động: 

+ Cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; 

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán 

bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

+ Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; 

UBND huyện Đình Lập đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
-Như trên;  

-Phòng Tư pháp; 

-Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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