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

 HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:  202/UBND - TP 

 V/v truy cập, khai thác thông tin các 

hoạt động của Chương trình hỗ trợ  

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025 

            Chi Lăng, ngày 03 tháng 02  năm 2023 

 

      Kính gửi:   - Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

          - UBND các xã, thị trấn; 

          - Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

  

Thực hiện 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 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng Video phóng sự Lạng Sơn nâng cao hiệu 

quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Thực hiện Công văn số 8851/STP-XD&KTVBQPPL ngày 16/12/2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc truy cập, khai thác thông tin các hoạt động của 

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

Sơn. UBND huyện đề nghị các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện truy 

cập khai thác các nội dung cần tìm hiểu của mình đồng thời yêu cầu các Phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm truy cập nội dung tại các Trang 

thông tin điện tử để khai thác và sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền của cơ 

quan, đơn vị, địa phương: 

- Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật: 

http://pbgdpl.langson.gov.vn/index.php/component/k2/item/1007-video-phaang-saaa-

naang-cao-hiaaau-quaaa-haaa-traaa-phaap-laa-cho-doanh-nghiaaap-nhaaa-vaa-vaaaa 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn: 

https://sotp.langson.gov.vn/node/5905 

UBND huyện trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP (HTVU).  

CHỦ TỊCH 
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