
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-PTP Bình Gia, ngày         tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường, nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước trong công 

tác pháp chế và công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn huyện. 

 

 

 

 

          Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bình Gia về việc triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn 

huyện Bình Gia. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện 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 tại các cơ quan, đơn vị, với 

sự tham mưu của cán bộ pháp chế, các lĩnh vực nghiệp vụ công tác pháp chế 

như: xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ 

biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp.... đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và cơ bản bảo đảm chất lượng.  

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện theo quy định 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 và 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. Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

1. Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ pháp chế theo 

quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện 

công tác pháp chế. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả:  

- Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND 

ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị định số 
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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, chú trọng thay đổi hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các hoạt động liên quan 

đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo 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 theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải 

đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp 

mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp 

về những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

kiến nghị xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy 

định của pháp luật. 

- Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung, 

chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó có hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) để góp phần tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục sản xuất, kinh doanh do tác 

động của đại dịch COVID -19. 

- Cử cán bộ đầu mối, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu 

của UBND huyện, Sở, ngành Trung ương.  

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, phản ánh, 

trao đổi, đề nghị liên hệ: Phòng Tư pháp huyện, điện thoại: 0205.834.866 để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

              Bùi Hoàng Nam 
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