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BÁO CÁO 

Công tác hỗ trợ pháp lý cho danh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 

  
Thực hiện công văn số 1632/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 

11/11/2021 của Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng hợp đánh giá khó khăn, vướng 

mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. UBND thành 

phố Phúc Yên báo cáo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

UBND thành phố Phúc Yên xác định rõ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 

hội của thành phố. UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng nhiều nội dung, hình thức phong 

phú nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2. Kết quả đạt được: 

1. Xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp luật 

cho doanh nghiệp: 

UBND thành phố  đã tổ chức triển khai phổ biến các Luật như: Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên môi trường, 

Luật kinh doanh bất động sản, Luật Thuế, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật 

Ngân sách, Luật về quy hoạch và nhiều Luật chuyên ngành khác cùng tất cả các 

Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan đến tận 

doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, các xã, phường. 

2. Triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: 

2.1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt 

động của các doanh nghiệp 

Luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện biên soạn và 

niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính và biểu mẫu liên quan đến hoạt 

động doanh nghiệp đầy đủ tại Bộ phận cửa văn phòng HĐND và UBND và đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để các doanh nghiệp dễ tiếp cận và 

khai thác thông tin. 

2.2. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

Trong năm 2021 UBND thành phố Phúc Yên đã chủ động tuyên truyển phổ 

biến về các chủ trương, chính sách của tỉnh, các văn bản quy pháp luật liên quan 

cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.  

Chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu cấp phát các văn bản pháp luật mới có 

hiệu lực năm 2020 Và 2021 các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 



hoạt động doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để kịp thời nắm bắt 

thông tin thực hiện pháp luật. 

2.3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội 

đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phối hợp phổ biến, giáo dục luật tổ 

chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật và dưới luật liên quan đến doanh 

nghiệp như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã, Luật Đất đai, Luật 

Tài nguyên môi trường, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Thuế, Luật Đấu thầu, 

Luật Xây dựng, Luật Ngân sách, Luật về quy hoạch và nhiều Luật chuyên ngành 

khác cùng tất cả các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn. 

2.4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của  thành phố hướng dẫn và giải đáp 

pháp luật cho doanh nghiệp về quy trình thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp, các vướng mắc 

của doanh nghiệp liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động của doanh 

nghiệp……. 

2.5. Việc tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp 

Đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên tổng hợp các kiến nghị của 

doanh nghiệp, những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện Luật 

Doanh nghiệp để kiến nghị với cấp trên để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật cho phù hợp. 

Từ đầu năm đến nay UBND thành phố không có kiến nghị nào của các 

doanh nghiệp gửi đến yêu cầu giải quyết 

3. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

II. ĐÁNH GIÁ:  

1. Thuận lợi: 

- Được các cấp ủy đảng chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp và hỗ trợ các chế độ chính sách thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. 

2. Khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện và nguyên 

nhân: 

- Một số doanh nghiệp chưa có thói quen áp dụng pháp luật để phòng, 

chống rủi ro trong kinh doanh. Đây chính là khó khăn cho hỗ trợ pháp lý cho 

Doanh nghiệp. 

Cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý  cho Doanh nghiệp không được 

bố trí chuyên trách, làm việc kiêm nhiệm  nên thiếu kinh nghiệm nhất là kinh 

nghiệp thực tế, thường là cán bộ chuyên môn thực hiện  không được thường 

xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp  pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nên việc hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả. 

Kinh phí cho tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp chưa được bố trí. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 



Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật 

đối với doanh nghiệp 

Cần quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp và hàng năm tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ làm công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Đề nghị Sở Tư pháp tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Quan tâm kinh phí tổ chức  

hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp 

UBND thành phố Phúc Yên  trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  
-Sở Tư pháp;                                                                                     
-TT TU; TTHĐND thành phố; 

- CPCT,CPVP; 

- Cổng thông tin GTĐT thành phố;  
- Lưu: VT. TP.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Lợi 
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