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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021  

của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

 

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

2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp; 

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 Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt 

động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng 

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp); 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ PLDSKT, LĐAS&TH (Nguyệt). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-18T10:20:21+0700
	Việt Nam
	Phan Chí Hiếu<hieupc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-02-18T15:40:05+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




