
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

 nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

  Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa;  

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 

năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;  

 Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 

05 tháng 8 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 (có Chương trình 

kèm theo).  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội 

doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ Tư pháp (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

  - Lưu: VT, KTTH, NC.NTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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