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Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

 

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025, để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chương trình này, với vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh 

thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Tư pháp đề nghị: 

- Văn phòng UBND tỉnh quan tâm cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên 

quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp với 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; 

phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép 

công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan và các văn 

bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp lên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 và Khoản 2 Điều 8 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. 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; các 

quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý lên Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, 

địa phương; đồng thời tổ chức giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên báo, đài, các bản tin chuyên ngành 

và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Tổ chức các hoạt động cung cấp 

thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, để cung cấp kiến thức pháp lý cho các 

doanh nghiệp. Thực hiện tư vấn pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho 

doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: đối thoại, tọa đàm, giải đáp pháp luật trực 

tuyến… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các phương 

tiện thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng 

giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và 

hoạt động của doanh nghiệp.  

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị mình và chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các 

hình thức, biện pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp. 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao tại Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 được 

phê duyệt tại Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã; thành phố Hội Doanh nghiệp tỉnh, 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ PLDSKT - Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Diệu Hương 
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