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hỗ trợ pháp lý liên dành cho doanh 
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TS. Trần Minh Sơn, Trưởng Văn phòng 
Chương trình HTPLLN 

Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bà Trần Phương Thảo, Vụ Pháp chế, 
Bộ Tài chính 
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năm 2021 tại Bộ Tài chính và giải 
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vừa năm 2022 
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pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2021 tại UBND tỉnh Gia Lai và 
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa năm 2022 

Bà Nguyễn Như Ý – Phó Giám đốc 
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hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên Truyền hình, Phát thanh 
năm 2021 -  Đề xuất, kiến nghị   

Ông Cao Thế Anh, Phó Chủ tịch Hội 
doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Alo 
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Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp tại tổ chức dịch vụ pháp 
lý và dự thảo Quy chế phối hợp giữa 
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và 
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp 
lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa giai đoạn 2021-2025 về công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong 
thời gian tới. 

Luật sư Nguyễn Văn Hà –  
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội 

(Trình bày trực tiếp) 

Một số định hướng và giải pháp cụ thể 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

Ths. Phan Vũ, Thành viên Văn phòng 
Chương trình HTPLLN 

 (Trình bày trực tiếp) 

10h15–11h15 Trao đổi, thảo luận với các đại biểu Các đại biểu tham dự diễn đàn 

11h15-11h30 Kết luận và bế mạc diễn đàn 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng 

ban Ban Quản lý Chương trình 
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Số:          /BC-HTPLLN 

(Dự thảo ngày 28/12/2021) 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên dành cho doanh nghiệp  

nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) hướng đến mục tiêu triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa năm 2017, 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. Kế thừa, phát huy kết quả 
của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 
2015-2020, Chương trình HTPLLN giai đoạn 2021-2025 nhằm: (i) triển khai đồng 
bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV), đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; bảo đảm có trọng 
tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; (ii) định 
hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, 
ngành, địa phương; (iii) nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, 
hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp 
thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ 
chức thi hành pháp luật. 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và gây ra 
nhiều thiệt hại đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, Ban 
Quản lý Chương trình đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
DNNVV, nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp 
trên cả nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: xây dựng và phát sóng Chương 
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trình kinh doanh và pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói 
Việt Nam; xây dựng các clip bài giảng điện tử bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật 
kinh doanh cho doanh nghiệp; xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý 
góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh 
COVID-19 trên Đài Truyền hình Quốc hội. 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HTPLLN 
TRÊN TỪNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

Trên cơ sở Quyết định số 81/QĐ-TTg, Vụ PLDSKT đã xây dựng dự thảo Kế 
hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình HTPLLN và ngày 
09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 222/QĐ-BTP phê 
duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình HTPLLN 
làm căn cứ triển khai các hoạt động (Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 
ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình HTPLLN 
thay thế Quyết định số 222/QĐ-BTP). Căn cứ vào Kế hoạch triển khai các hoạt 
động năm 2021 của Chương trình HTPLLN, Vụ PLDSKT đã tích cực phối hợp 
với Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp) và Bộ Tài chính để 
xây dựng dự toán kinh phí năm 2021 xin cấp bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt 
động theo Kế hoạch nêu trên: 

Trên cơ sở Quyết định số 222/QĐ-BTP, ngày 24/02/2021, Vụ PLDSKT đã 
có Công văn số 84/PLDSKT-LĐAS&TH gửi Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư 
pháp về việc cấp kinh phí thực hiện các hoạt động theo các Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ; Ngày 22/3/2021, Vụ PLDSKT có Công văn số 143/PLDSKT-
LĐAS&TH gửi Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp đề nghị cấp bổ sung kinh 
phí thực hiện các hoạt động theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở đề xuất của Vụ PLDSKT, ngày 05/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành 
Công văn số 992/BTP-KHTC gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung kinh phí ngân 
sách nhà nước năm 2021. Ngày 16/4/2021, Vụ PLDSKT phối hợp Cục Kế hoạch 
- Tài chính, Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Tài chính (Vụ Tài chính hành chính sự 
nghiệp; Vụ Ngân sách nhà nước) để trao đổi, đề xuất kịp thời bổ sung kinh phí 
thực hiện các hoạt động của Chương trình HTPLLN theo kế hoạch năm 2021. 
Theo đó, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
1006/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán năm 2021 của Bộ Tư pháp để thực hiện 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện 
Đề án thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân; ngày 
29/6/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1067/QĐ-BTP về việc 
giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021, Ban Quản lý 
Chương trình đã ban hành các văn bản để làm căn cứ triển khai thực hiện các hoạt 
động của Chương trình HTPLLN, cụ thể như sau: 
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- Đề nghị cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; mở tài khoản đối với Chủ tài 
khoản của Chương trình (Công văn số 01/BTP-BQL ngày 12/7/2021 của Ban 
Quản lý Chương trình gửi Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp). Ngày  
20/07/2021, Bộ Tài chính đã cấp Mã ĐVQHNS: 3030879 Tên ĐVQHNS: Ban 
Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021 – 2025.  

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 
liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ 
Tư pháp hướng dẫn lập dự toán và sử dụng, quyết toán kinh phí trong công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp (ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa). 

- Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
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. 

- Quyết định số 1589/QĐ-HTPLLN ngày 18/10/2021 của Ban Quản lý 
Chương trình HTPLLN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2021-2025. 

- Quyết định số 1589/QĐ-HTPLLN ngày 21/10/2021 của Ban Quản lý 
Chương trình HTPLLN ban hành Quy chế chi tiêu tài chính của Ban Quản lý 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2021-2025. 

- Phối hợp với Vụ PLDSKT trong việc nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ (dự 
kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV năm 2022). 

1. Về nhóm hoạt động thực hiện thông qua hình thức tổ chức đấu thầu 
rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia:  

Các thành viên Văn phòng Chương trình được giao là đầu mối xử lý các 
gói thầu thường xuyên theo tiến độ, quy trình, hồ sơ, tài liệu mẫu; các nội dung 
trình duyệt và thực hiện sau khi ký Hợp đồng đề nghị đảm bảo chất lượng theo 
yêu cầu của Ban Quản lý Chương trình, các kết quả cần kịp thời đăng tải lên 
Trang tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp và youtube... theo yêu cầu. Cụ 
thể: 
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1.1. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh 
nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh 
nghiệp phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, 
năm 2021, Chương trình HTPLLN đã xây dựng, phát sóng hàng tuần 100 số 
chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) 
và 17 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Truyền hình Việt Nam 
(kênh VTV2). 

Năm 2021, nội dung chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho 
doanh nghiệp được đổi mới hơn, mang giá trị thiết thực đối với cộng đồng 
doanh nghiệp, lan tỏa rộng rãi, thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước đến DNNVV; hỗ trợ DNNVV giải quyết các vướng mắc pháp lý phát 
sinh. Tiếp thu những vướng mắc, ý kiến của cộng đồng DNNVV trong bối cảnh 
dịch COVID-19, qua đó đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc pháp lý cho DNNVV, phản ánh ý kiến của DNNVV đến các bộ, ngành liên 
quan. Phổ biến cho cộng đồng DNNVV thông tin, chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; trao đổi, bình luận về những vấn 
đề pháp lý mang tính thời sự liên quan đến ứng dụng thành tựu khoa học công 
nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình ứng dụng công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới, đột phá, sáng tạo trong cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp được phát 
sóng định kỳ hàng tuần trên Đài Truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên 
Đài Tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời 
gian phù hợp, điều này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao 
nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh 
nghiệp. Chương trình ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và nhận 
được nhiều phản hồi tích cực, chương trình đã tạo ra điểm nhấn tích cực trong quá 
trình triển khai thực hiện Chương trình HTPLLN trong năm 2021.  

1.2. Hoạt động xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch 
COVID-19 trên Đài Truyền hình Quốc hội 

Năm 2021 là một năm khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, 
dịch bệnh COVID-19 bùng phát khó kiểm soát khiến cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp bị đình trệ và gián đoạn. Nắm bắt được khó khăn và nhu 
cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV trong bối cảnh này, Ban Quản lý Chương trình 
HTPLLN đã nhanh chóng, kịp thời triển khai hoạt động xây dựng và phát sóng 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong bối cảnh dịch COVID -19 trên Đài Truyền hình Quốc hội. Chương 
trình được phát sóng 48 số từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 
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Chương trình được xây dựng với 02 hình thức: (i) Tọa đàm, hỏi - đáp: Xây 
dựng các buổi tọa đàm, hỏi đáp pháp luật giữa các chuyên gia uy tín trong cộng 
đồng DNNVV nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DNNVV trong 
bối cảnh dịch Covid-19. Chuyên gia giải đáp các câu hỏi, vụ việc tình huống pháp 
lý vướng mắc cụ thể do DNNVV gửi. Các câu hỏi của DNNVV phải mang tính 
thực tiễn, câu trả lời của chuyên gia phải có định hướng giải quyết. (ii) Hình thức 
phóng sự hiện trường: xây dựng các đoạn phóng sự thông tin ngắn, phỏng vấn 
nhanh ý kiến của các DNNVV, các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm, uy tín 
trong cộng đồng DNNVV để cung cấp các thông tin; giải đáp vướng mắc pháp lý 
phát sinh liên quan đến DNNVV trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

1.3. Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Với mục đích bồi dưỡng nâng cao chất lượng phục vụ công tác hỗ trợ pháp 
lý cho DNNVV đối với cơ quan, tổ chức, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
DNNVV; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý 
cho DNNVV và bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho DNNVV qua hình 
thức trực tuyến để đảm bảo hiệu quả, tiến độ, chất lượng trong bối cảnh phòng, 
chống dịch COVID -19, Ban Quản lý Chương trình HTPLN đã thực hiện xây 
dựng 18 Clip bài giảng điện tử với thời lượng 10-15 phút/01 chương trình nhằm 
bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV đối với cơ 
quan, tổ chức, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cung cấp 
kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật cho DNNVV. 

Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN xây dựng các chương trình 
bồi dưỡng trực tuyến với 02 nhóm chủ đề:  

- Nhóm chuyên đề dành cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV: 
(i) Công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19: 
thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng; (ii) Chủ động tiếp cận, tư vấn cho 
DNNVV trong công tác hỗ trợ pháp lý trong (các kỹ năng để người làm công tác 
hỗ trợ pháp lý phát hiện DNNVV cần được hỗ trợ pháp lý, từ đó chủ động tiếp 
cận, đề nghị hỗ trợ; ví dụ, chủ động tiếp cận những DNNVV địa phương bị xử 
phạt vi phạm hành chính, bị trả hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, thực 
hiện thủ tục khiếu nại;...) trong bối cảnh dịch COVID-19; (iii) Ứng dụng khoa học 
công nghệ và sử dụng giải pháp truyền thông để mở rộng phạm vi tiếp cận 
DNNVV trong công tác hỗ trợ pháp lý trong bối cảnh dịch COVID -19; (iv) Tăng 
cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý; giải quyết tranh chấp trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của DNNVV. 

-  Nhóm chuyên đề dành cho DNNVV: (i) Vai trò của pháp chế doanh 
nghiệp; (ii) Cách thức kiểm soát rủi ro pháp lý trong hoạt động của DNNVV và 
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phương hướng giải quyết về các chủ đề: lựa chọn ngành nghề kinh doanh; một số 
vi phạm hành chính điển hình khi doanh nghiệp thành lập và bắt đầu tiến hành 
hoạt động kinh doanh; Huy động vốn; Quản trị doanh nghiệp; Giao kết hợp đồng 
trong bối cảnh dịch COVID -19; Thực hiện và thanh lý hợp đồng trong bối cảnh 
dịch COVID-19; Quyền sở hữu trí tuệ; Thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của 
doanh nghiệp với Nhà nước; Quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp; Mở rộng 
quy mô vốn, ngành nghề hoạt động; Phương hướng giải quyết khi chính sách, 
pháp luật thay đổi và khi doanh nghiệp không có nguồn nhân lực pháp luật, khi 
xảy ra một số tranh chấp dân sự điển hình, khi doanh nghiệp bị xử lý vi phạm 
hành chính. 

Mỗi Clip bài giảng điện tử có nội dung kết hợp giữa lý thuyết (hệ thống 
những kiến thức, thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết nhất) với kỹ năng nghiệp 
vụ áp dụng pháp luật thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động 
của người (cán bộ) làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp.  

Các Clip bài giảng điện tử được phát sóng trên trang Thông tin điện tử hỗ trợ 
pháp lý dành cho doanh nghiệp, kênh youtube hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
của Chương trình HTPLLN, trang facebook của Chương trình HTPLLN và một 
số trang web hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

1.4. Xây dựng chương trình phóng sự về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo và các vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo  

Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng 12 chương trình do Trung 
tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện nhằm tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật thiết 
thực, trực quan cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; khuyến cáo DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo trong việc thực thi pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức pháp 
lý, ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập 
các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo hoạt động có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường 
năng lực cạnh tranh của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; góp phần nâng cao công 
tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Xây 
dựng cầu nối giữa cộng đồng DNNVV khởi nghiệp sáng tạo với cơ quan nhà nước 
trực tiếp giải quyết yêu cầu của DNNVV; với cá nhân, tổ chức có nhiều kinh 
nghiệm trong việc xử lý những vấn đề cộng đồng DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 
quan tâm, qua đó thấu hiểu được nhu cầu thực tế của DNNVV khởi nghiệp sáng 
tạo, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng của công tác hỗ trợ pháp lý 
cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 
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1.5. Xây dựng tài liệu điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa 

Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng 06 tài liệu điện tử hỗ trợ 
pháp lý cho DNNVV do Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực 
thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện.  

Các tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cập nhật 
các thông tin pháp lý cho DNNVV, trong đó chú trọng đến các văn bản, chính sách 
pháp luật mới mà DNNVV là đối tượng chịu tác động trực tiếp hoặc có quan tâm; 
phân tích các vụ việc thực tế, các vướng mắc pháp lý DNNVV gặp phải khi thực 
hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp DNNVV vận dụng hiệu quả pháp luật 
trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời khuyến cáo cho DNNVV 
trong việc thực thi pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho doanh 
nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật của DNNVV. 

Cập nhật, cung cấp thông tin pháp lý, thông tin về những vấn đề thời sự liên 
quan đến hoạt động của DNNVV, khó khăn, vướng mắc của DNNVV cho người 
làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV để nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức 
thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ của người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 
Đánh giá thực trạng triển khai các mô hình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của các Bộ, 
ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và phát huy các mô hình hỗ 
trợ pháp lý cho DNNVV có hiệu quả hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng công tác 
hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 

1.6. Về các hoạt động hủy thầu:  

- Tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; 

- Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại trực tuyến về các chủ đề pháp luật kinh 
doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Tổ chức diễn đàn đối thoại tư vấn pháp luật trực tuyến về các chủ đề pháp 
lý chuyên sâu và thực tiễn các vụ việc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh 

Lý do hủy thầu: Thương thảo hợp đồng không thành công (theo quy định 
tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và 
khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu năm 2013). 

2. Về nhóm hoạt động thực hiện thông qua hình thức lựa chọn đơn vị tổ 
chức các hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến về các vấn đề pháp lý liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

2.1. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến về các vấn đề pháp 
lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

Việc tổ chức hoạt động hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh 
doanh nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị định số 
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55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và 
Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021-2025. 

 Thông qua hội nghị đối thoại nhằm trao đổi thông tin toàn diện về tình hình 
thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như 
những khó khăn, vướng mắc gặp phải từ cả phía cơ quan Nhà nước và phía các 
doanh nghiệp. Đối thoại để tư vấn trực tiếp các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19 và hậu 
COVID -19. Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó đề 
xuất các giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Năm 2021, Chương trình 
HTPLLN đã lựa chọn được 03 đơn vị (Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Viện 
Khoa học chính sách và pháp luật, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc) triển 
khai thực hiện 06 hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến tại các địa phương 
(Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình). 

2.2. Tổ chức diễn đàn trực tiếp và trực tuyến hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa  

Ban Quản lý Chương trình ban hành Kế hoạch và trực tiếp chủ trì tổ chức 03 
diễn đàn trực tiếp và trực tuyến hỗ trợ pháp lý cho DNNVV nhằm trao đổi thực 
tiễn, khó khăn, vướng mắc nhằm có các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị định 
số 55/2019/NĐ-CP và Chương trình HTPLLN giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục rà 
soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác 
động mạnh mẽ dài hạn của đại dịch COVID-19 nhằm đề xuất các giải pháp hoàn 
thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

- Tổ chức Diễn đàn 01 ngày 12/11/2021 về chủ đề: “Tăng cường triển khai 
các giải pháp hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp liên quan hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19” để thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 
09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 
bối cảnh dịch Covid-19. 

- Tổ chức Diễn đàn 02 ngày 19/11/2021 về chủ đề: “Một số vướng mắc, khó 
khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 và giải 
pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật” để thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ đã được xác định trong Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật về 
việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng 
Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1408/QĐ-
BTP ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác về 
các vấn đề pháp lý phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Tổ chức Diễn đàn 03 ngày 23/11/2021 về chủ đề: “Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” để thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 99/NQ-
CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. 

2.3. Tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, Nghị quyết số 99/NQ-
CP ngày 30/8/2021, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021, Quyết định số 
376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản 
lý Chương trình HTPLLN chủ trì tổ chức 02 Hội nghị trực tiếp và trực tuyến hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau: 

- Tổ chức Hội nghị 01 ngày 24/12/2021 về chủ đề: “Một số vướng mắc, bất 
cập của pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong bối cảnh 
dịch Covid-19: Khuyến nghị đối với doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện” nhằm 
trao đổi những vướng mắc, bất cập của pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh 
chấp hợp đồng trong bối cảnh dịch Covid -19 và tăng cường các giải pháp hỗ trợ 
pháp lý góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong bối 
cảnh dịch Covid-19. 

- Tổ chức Hội nghị 02 ngày 28/12/2021 về chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” 
nhằm trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp, luật sư, luật gia và đại diện một số doanh nghiệp về các tồn tại, hạn chế 
của quy định pháp luật trước tác động của đại dịch COVID-19 và đề xuất các giải 
pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030. 

2.4. Hoạt động của Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 
Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp 

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chương trình HTPLLN 
đã đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến trong đó bao gồm cả hoạt động Trang thông 
tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chương trình HTPLLN đã phối hợp với Cục 
Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thực hiện cập nhật thường xuyên liên tục các tin 
bài trên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp1 với các nội dung chính 
như: Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh cho DNNVV; 
cập nhật thường xuyên, có hệ thống các mạng lưới, chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

                                                 
1 http://moj.gov.vn/qt/ cacchuyenmuc/pldn/Pages/home.aspx 
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DNNVV; liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin khác 
làm nguồn dữ liệu; liên kết các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã 
hội của Chương trình HTPLLN để cung cấp đầy đủ các tài liệu đa phương tiện bổ 
ích và được đầu tư kỹ càng dành cho DNNVV; đăng tải nội dung các hoạt động của 
các Chương trình HTPLLN, gồm: thông tin và đăng tải kết quả công khai các ấn 
phẩm, chương trình (video, phóng sự, các bài giảng, tài liệu…) về các hoạt động, sự 
kiện trong khuôn khổ Chương trình HTPLLN. Việc nâng cấp, bổ sung giao diện mới 
của Trang thông tin hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư 
pháp đề nghị chuyển sang kế hoạch thực hiện năm 2022. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đánh giá chung 
Để có cơ sở pháp lý, các điều kiện, công cụ cần thiết triển khai các hoạt động 

đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước, 
ngay từ đầu năm 2021, Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản 
hướng dẫn, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt 
động và Quy chế chi tiêu tài chính của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN; các 
kế hoạch xây dựng, tổ chức hoạt động năm 2021 của Chương trình.  

Như vậy, năm 2021, Chương trình HTPLLN đã đạt được một số kết quả như 
sau: 

Thứ nhất, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai các hoạt động của Chương 
trình HTPLLN giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nên hầu 
hết các hoạt động được triển khai theo hình thức đấu đầu rộng rãi trên mạng đấu 
thầu quốc gia. Việc triển khai các hoạt động của Chương trình cơ bản bám sát các 
mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy 
định của pháp luật. Đặc biệt, Chương trình HTPLLN tiếp tục phát huy ứng dụng 
công nghệ thông tin trong một số hoạt động như: tiến hành phát trực tiếp trên trang 
Facebook của Chương trình HTPLLN nhằm tiết kiệm kinh phí trong việc kiểm tra, 
giám sát các hoạt động tọa đàm, bồi dưỡng của Chương trình HTPLLN; xây dựng 
các bài giảng điện tử bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh phát sóng trên các 
nền tảng mạng xã hội phổ biến nhằm lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp. 
Thông qua đó, đã nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn 
chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DNNVV, thúc đẩy 
sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ 
DNNVV phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của DNNVV và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

Thứ hai, các hội nghị đối thoại trực tuyến, trực tiếp của Chương trình 
HTPLLN đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ sở pháp lý, chính sách thuận lợi, tiền 
đề quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 
xây dựng, ban hành các chương trình, dự án hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên từng 
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lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng pháp 
luật và chủ trương chính sách của Nhà nước, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc 
biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu gây khó 
khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ ba, Chương trình HTPLLN đã phối hợp với các bộ, ngành, Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh 
nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể, như: tổ chức diễn đàn, hội nghị trực tiếp 
và trực tuyến hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; tổ chức các Chương trình phổ biến 
pháp luật cho doanh nghiệp thông qua Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam; xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên Đài 
Truyền hình Quốc hội; xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng 
công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho 
DNNVV; xây dựng chương trình phóng sự về DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và 
các vấn đề pháp lý DNNVV vừa khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các tài liệu điện 
tử về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV... Các hoạt động này đã có một số kết quả cụ 
thể, tạo kênh thông tin quan trọng và kịp thời để tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách pháp luật kinh doanh tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp 
khắc phục tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp.  

Thứ tư, kinh phí cấp cho Chương trình HTPLLN được sử dụng tiết kiệm, 
đúng định mức. Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động toạ đàm, bồi dưỡng, các 
chương trình kinh doanh và pháp luật được tổ chức hợp lý, khoa học. Điều này 
góp phần nâng cao chất lượng, tác động thiết thực cho đối tượng thụ hưởng là 
doanh nghiệp tham gia, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp tại các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp và các sở, ban 
ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Khó khăn, vướng mắc 
Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình HTPLLN, bên 

cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, hoạt động của Chương trình HTPLLN 
cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

2.1. Công tác truyền thông, tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khuôn khổ Chương trình HTPLLN còn gặp nhiều 
khó khăn do chưa được đầu tư nguồn lực và kinh phí hợp lý, trong khi nhận thức 
của một số bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và doanh 
nghiệp về ý nghĩa của công tác hỗ trợ pháp lý nói chung chưa đầy đủ. Cơ cấu, tổ 
chức, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong các cơ quan Nhà 
nước hiện nay chưa ổn định, sự quan tâm của các cấp chính quyền chưa đồng đều. 
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2.2. Về nội dung, chương trình hoạt động: một số hoạt động chưa thực sự 
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức. Cần 
có phân loại, phân nhóm các loại hình DNNVV để có các chuyên đề, chương trình 
hỗ trợ cho phù hợp. Cần nắm sát đặc điểm tâm lý, đặc thù của doanh nghiệp, chủ 
động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp. 

2.3. Chưa huy động được đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn 
trong một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dẫn đến tính hiệu quả 
của một số hoạt động chưa cao.  

2.4. Về kinh phí: việc cân đối bố trí kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý liên 
ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của doanh 
nghiệp; định mức kinh phí đối với nhiều hoạt động còn thấp so với thực tiễn triển 
khai trên thực tế dẫn đến khó khăn trong việc triển khai. Ngoài ra, nhiều địa 
phương không bố trí kinh phí riêng làm kinh phí bổ sung cho việc triển khai hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong khi kinh phí Chương trình HTPLLN còn 
hạn chế.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022  
Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

của Chương trình HTPLLN cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như 
sau: 

1. Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, tổ chức trong 
việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 
Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 
2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 
2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 
về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị 
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; các hoạt động của Chương trình 
HTPLLN; lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
do các Bộ, ngành địa phương ban hành để tăng cường hiệu quả các hoạt động của 
Chương trình trong năm 2022; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của 
Chương trình trong năm 2022 gắn với việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-
CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trọng tâm các hoạt động cụ 
thể của Chương trình như sau: 
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2.1. Trên cơ sở giao diện của Mục thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của Chương trình HTPLLN, hoạt động cung cấp thông tin pháp 
lý trên mục thông tin điện tử này sẽ cung cấp các thông tin chính sách pháp luật, 
các thông tư, nghị định cần thiết và có tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
đẩy mạnh chuyên mục mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
tạo lập diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan tổ chức và các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng cơ sở dữ liệu vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; các chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Liên kết, tích hợp Chương trình phổ biến “Kinh 
doanh và Pháp luật” đã phát sóng lên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói 
Việt Nam lên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

2.2. Việc tổ chức các tọa đàm/hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật mới đúng và trúng với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, có trọng 
tâm, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
tập trung trao đổi, bình luận các bản án/vụ việc thực tế, các tình huống pháp lý, 
các quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng 
các vụ việc, tình huống cụ thể kèm theo các biểu mẫu chi tiết. 

2.3. Biên soạn các tài liệu/ấn phẩm hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa với trọng tâm là các vấn đề pháp lý cụ thể liên quan trực tiếp đến doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách, quy định pháp luật mà doanh nghiệp nhỏ 
và vừa đang quan tâm hoặc đang gặp vướng mắc khó khăn khi thi hành. Bên 
cạnh đó, biên soạn và xuất bản các cuốn cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp với nội dung thiết thực, phù hợp và mang lại 
hiệu quả cao. 

2.4. Tập trung triển khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa bên cạnh duy trì và kế thừa các hoạt động mạng lưới tư 
vấn pháp luật cho doanh nghiệp đã thực hiện. 

2.5. Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức 
có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
các địa phương. 

3. Hỗ trợ bộ, ngành và địa phương triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, 
trong đó, tập trung xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; đề xuất ban hành chính 
sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương theo quy định tại 
khoản 3 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

4. Rà soát các nội dung Chương trình HTPLLN cho phù hợp, khả thi với nhu 
cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện kỹ việc lựa chọn đơn vị triển khai các 
hoạt động năm 2022.  
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5. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ 
chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình HTPLLN. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình 
HTPLLN đề xuất thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó, ưu tiên thực 
hiện các giải pháp như sau: 

1. Gắn kết các hoạt động của Chương trình HTPLLN với hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương. Chuyên môn 
hóa đội ngũ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước, nâng 
cao kiến thức, kỹ năng và văn hóa ứng xử trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp cũng như nâng cao trách nhiệm công việc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp: kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức 
hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng miền. 

3. Kết hợp việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, kịp thời biểu dương, 
khuyến khích các điển hình tiêu biểu trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Từng bước xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đảm 
bảo tính bền vững của các hoạt động. 

4. Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Chương trình cũng như 
huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 

5. Doanh nghiệp phải chủ động cung cấp các thông tin về khó khăn, vướng 
mắc, nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý cho cơ quan nhà nước; tin tưởng vào khả năng 
và nội dung tư vấn, hỗ trợ của cơ quan nhà nước; sẵn sàng sử dụng các dịch vụ tư 
vấn, hỗ trợ pháp lý, nhất là việc lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp khi 
có các tranh chấp xảy ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động năm 2021 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

Tài liệu kèm theo:  
- Phụ lục 01: Danh sách chương trình bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp cho 

DNNVV về về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp năm 2021. 

- Phụ lục 02: Danh sách các Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh 
nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Phụ lục 03: Danh sách các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài 
Truyền hình Quốc hội. 



15 
 

 - Phụ lục 04: Danh sách các Chương trình phóng sự về DNNVV khởi nghiệp 
sáng tạo và các vấn đề pháp lý DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

- Phụ lục 05: Danh sách các tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 
- Phụ lục 06: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2021.  
- Phụ lục 07: Danh sách các hoạt động hủy thầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các thành viên Ban Quản lý, 
 Văn phòng Chương trình HTPLLN (để t/h); 
- Lưu VT, CTHTPLLN (Nga). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

VỤ TRƯỞNG 
VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ 

Nguyễn Thanh Tú 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TẠI BỘ TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 
 

 Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính 
 

 1. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là khâu đầu tiên của hoạt động 
thi hành pháp luật, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống và đang ngày càng 
khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện xây 
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, trong những 
năm qua hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được Ban 
Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai 
thực hiện, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường 
vai trò quản lý Nhà nước bằng pháp luật của ngành Tài chính.  

Trong năm 2021, trên cơ sở Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ đã tổ chức triển khai công 
tác này và đạt được kết quả như sau:  

 1.1. Đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác 
và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật 

 - Bộ Tài chính đã nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành 
Tài chính, theo đó đã bổ sung thêm lĩnh vực “Doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính với các chuyên mục như: Hỏi đáp chính 
sách, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu… 

- Trong năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện cung cấp thông tin pháp luật 
kịp thời đến các đối tượng, theo đó đã thực hiện cập nhật, đăng tải thông tin pháp 
luật tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Trang thông 
tin pháp luật tài chính, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác biên soạn, đăng tải đề cương giới thiệu văn 
bản quy phạm pháp luật tài chính, viết tin và bài về các văn bản quy phạm pháp 
luật  mới được thực hiện thường xuyên, kịp thời ngay khi văn bản được ban hành. 
Cụ thể như sau: 

+ Đã kịp thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ 
trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền lên 
hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.  



17 
 

+ Kịp thời cung cấp thông tin về 35 văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm 
27 Nghị định và 08 quyết định) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để gửi Bộ Tư pháp làm thông cáo báo chí về 
tình hình ban hành văn bản của Chính phủ, trong đó có nhiều văn bản liên quan 
đến hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng  như: 
Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn 
nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 
tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy 
định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động 
của dịch bệnh Covid-10...  

1.2 Về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của Bộ Tài chính đối với vướng mắc 
pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Đối với nội dung này, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện theo 
đúng các nội dung đã phân công quy định tại Quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 
27/6/2016 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế hỏi đáp chính sách tự 
động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, trong năm 2021, Bộ Tài 
chính đã trả lời hàng trăm câu hỏi của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ 
chức về những vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực tài chính-ngân sách. 

 Tại một số tổng cục và tương đương đã xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, 
khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của tổng cục đối với vướng 
mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ví dụ như tại Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước đã xây dựng Chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện 
tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, đã đăng tải hàng trăm tình huống 
hỏi đáp pháp luật về chứng khoán và thị trường để hỗ trợ pháp lý, phổ biến kiến 
thức pháp luật cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 
Trong lĩnh vực hải quan, tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan liên 
tục duy trì các mục, chuyên mục như: “dịch vụ công”, “văn bản” “chỉ đạo”, “đáng 
chú ý”, “tài liệu đối thoại với doanh nghiệp” “tổng hợp hỏi đáp qua đối thoại 
doanh nghiệp”, “hỏi đáp về văn bản pháp luật” “trả lời vướng mắc doanh 
nghiệp”…Các kiến nghị, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp liên tục được 
đăng tải, cập nhật, giải đáp tại các mục, chuyên mục nêu trên. Qua đó giúp người 
khai hải quan, người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức 
có liên quan cập nhật, tìm hiểu kịp thời để thực hiện. 

 1.3. Về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 12 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; 
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hằng năm, Bộ Tài chính đều ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 07/01/2021 về 
việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021). 

Trên cơ sở Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ 
Tài chính, tại các Tổng cục và tương đương đã ban hành Kế hoạch hoặc văn bản 
hướng dẫn riêng để thực hiện các nội dung để triển khai trong toàn hệ thống như:  
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBCK ngày 
26/01/2021 ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021; Tổng 
cục Thuế ban hành Quyết định số 109/QĐ/QĐ-TCT ngày 26/01/2021 ban hành 
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; kế hoạch pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan ban hành 
Quyết định số 218/QĐ/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2021 ban hành Kế hoạch phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung 
cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 
2021… 

Theo đó, Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tổng 
cục và tương đương đã xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian tổ 
chức triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hình thức 
phù hợp, làm cơ sở để các đơn vị thuộc hệ thống triển khai trong phạm vi của 
mình. Một số kết quả đã đạt được như sau:  

 (i) Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, họp báo để tuyên truyền, phổ biến và 
tập huấn về các chính sách mới cho các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 
của văn bản như sau: 

 Trong năm 2021, tại các tổng cục và tương đương đã tổ chức hàng trăm hội 
nghị, hội thảo, họp báo để tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về các chính sách 
mới trong các lĩnh vực chứng khoán, hải quan, thuế, tài chính doanh nghiệp, bảo 
hiểm và giá cho các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.  

 (ii) Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với người nộp thuế, người 
khai hải quan và các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc cũng như hướng 
dẫn, giải đáp cho người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau 
cụ thể:  

 - Trong lĩnh vực hải quan: Tổng cục Hải quan và các Cục, Chi cục Hải 
quan đã tổ chức các cuộc đối thoại với người nộp thuế, người khai hải quan và 
các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Trong năm 2021, trong lĩnh vực hải 
quan đã tổ chức 36 cuộc đối thoại định kỳ với người nộp thuế, người khai hải 
quan. Thông qua Hội nghị đã giải đáp trực tiếp 376 lượt kiến nghị, thắc mắc của 
doanh nghiệp; đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền của cấp tổ chức đối thoại 
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đã được tổng hợp, báo cáo cấp trên trả lời; sau Hội nghị có 76 vướng mắc của 
người khai hải quan, người nộp thuế tiếp tục được giải quyết, trả lời.  

  Trong năm 2021, các đơn vị hải quan đã tiếp nhận, giải quyết 20.438 lượt 
điện thoại đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp luật hải quan; 10.575 lượt yêu 
cầu cung cấp thông tin pháp luật tại trụ sở cơ quan hải quan; 2.350 trường hợp đề 
nghị hướng dẫn, giải đáp bằng văn bản; đã đăng tải trên các trang thông tin điện 
tử 7.962 lượt văn bản quy phạm pháp luật, 5.949 tin, bài tuyên truyền về pháp luật 
hải quan; in ấn và phát hành 11.500 tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền pháp luật, phát ra 
2.648 phiếu điều tra, khảo sát nhu cầu tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin của 
người khai hải quan, người nộp thuế. 

 - Trong lĩnh vực thuế: Trong năm 2021, toàn ngành Thuế đã gửi thư điện 
tử để cung cấp thông tin cho người nộp thuế với hơn 5 triệu email; hỗ trợ, giải đáp 
qua hình thức điện tử (Zalo, trang thông tin điện tử, điện thoại...) hơn 200.000 
lượt người; đã giải đáp bằng hình thức văn bản cho người nộp thuế với khoảng 
12.300 văn bản; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế qua bộ phận một cửa khoảng 
315.000 lượt; cấp phát khoảng hơn 600.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hỗ trợ chính 
sách, hướng dẫn quyết toán thuế. Ngành Thuế đã tổ chức 140 buổi đối thoại với 
hơn 40.000 người nộp thuế. Tại các cuộc đối thoại này, các cán bộ, công chức 
thuế đã trực tiếp trả lời, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về các nội 
dung chính sách cũng như thủ tục hành chính thuế giúp tháo gỡ khó khăn cũng 
như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. 

 - Trong lĩnh vực chứng khoán: Thường xuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp thông qua đường dây nóng, phần mềm tin học và các phương tiện truyền 
thông; phối hợp chặt chẽ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụu thể 
như: 

  + Tham gia hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hướng dẫn, giải đáp pháp luật 
cho cá nhân, tổ chức bằng văn bản, qua đường dây nóng...các vấn đề liên quan 
đến Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 
chúng, các quy định liên quan đến Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Chứng khoán; Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và 
thị trường chứng khoán; Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 
Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh...  

 + Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng các nội dung liên quan đến 
thủ tục hành chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Quyết định công 
bố thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thực hiện thủ tục hành 
chính dễ dàng, thuận tiện. Ngoài ra, liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục 
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hành chính về thông báo/thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại 
chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên hệ chặt chẽ với các cơ quan liên 
quan đến xây dựng sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thống 
nhất quy định của pháp luật và tháo gỡ vướng mắc phát sinh khi doanh nghiệp 
thực hiện thông báo/thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

 - Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Tổ chức hội nghị thông tin, 
tuyên truyền các nội dung chuyển doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thành 
công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trả lời phỏng vấn cơ quan 
báo chí, truyền hình về các nội dung liên quan đến tình hình tái cơ cấu, cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà 
nước, các nội dung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung về cơ chế chính sách quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.... 

 - Trong lĩnh vực bảo hiểm: Tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến đối với 
pháp luật đối với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), viết bài tuyên 
truyền, giới thiệu dự thảo Luật trên báo, tạp chí ngành tài chính trong quá trình 
xây dựng dự thảo Luật; Đã tổ chức nhiều chương trình thông tin tuyên truyền qua 
kênh VOV, qua Thời báo Tài chính, báo Giao thông, VTV1, VTV9, Cổng Thông 
tin điện tử Chính phủ ...đối với Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 
của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và 
Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP; Tổ chức Hội nghị phổ biến 
theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 09/12/2021 và đưa tin trên 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính và Tạp chí Tài chính 
đối với Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về 
bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc... 

 Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thực hiện phổ biến, hỗ trợ pháp luật thông qua 
việc đăng các tin bài định kỳ hàng tháng các văn bản quy phạm pháp luật, các 
chính sách mới về bảo hiểm trên Bản tin thị trường bảo hiểm Toàn Cầu, trang 
Thông tin điện tử của Cục Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và trả 
lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Thời báo Tài 
chính, Tạp chí Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam, báo Đầu tư, Cổng Thông tin 
điện tử Chính phủ... 

 - Trong lĩnh vực quản lý giá: Đẩy mạnh tăng cường công tác thông tin 
tuyên truyền các nội dung về quản lý, điều hành giá, thẩm định giá, nội dung về 
các nghị định, thông tư mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý giá cũng như đối 
thoại giải đáp thắc mắc trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý giá và Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tài chính, cụ thể như: 
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+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 09 nhóm chính
sách trong đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi); 

+ Tại Hội nghị thường niên giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá tổ
chức tháng 4 tại Ninh Bình đã lồng ghép các nội dung về định hướng quản lý nhà 
nước về thẩm định giá, trong đó bao gồm các chính sách định hướng nghiên cứu 
tại Luật Giá (sửa đổi); 

+ Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, phổ biến chính sách ngay từ trong quá trình
soạn thảo và thực hiện tuyên truyền, phổ biến công khai ngay khi văn bản được 
ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và của Cục quản lý giá đối 
với Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 95/2021/NĐ-
CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu... 

 Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2 từ tháng 9/2021. Đây là kênh thông tin chính 
thống về giá cả tài sản, hàng hóa, dịch vụ góp phần phục vụ công tác quản lý, điều 
hành giá cũng như là một kênh phổ biến, tuyên truyền gián tiếp về giá và thẩm 
định giá trong năm 2021 cho các cá nhân, tổ chức. 

 1.4. Về nội dung hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa 

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây 
dựng và ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, một số nội dung mới liên quan đến kinh 
phí được quy định tại như việc duy trì và cập nhật mạng lưới tư vấn viên...trong 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đã được quy định trong Thông tư số 64/2021/TT-
BTC. 

2. Đánh giá các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện:

(i) Luật Doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành ngày
12/6/2017. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định là: Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện nay Nghị định số 39/2018/NĐ-CP đã được thay 
thế bởi Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021) và Nghị định số 55/2019/NĐ-
CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

 Tại khoản 4, Điều 13, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 
của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hiện nay đã quy định các bộ và cơ quan ngang 
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bộ phải có trách nhiệm xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Trong khi đó tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã quy định các 
bộ, ngành có trách nhiệm “Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ làm 
đầu mối triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 
quy định tại Nghị định này, xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật của bộ, 
cơ quan ngang bộ ”.  

 Việc một bộ, ngành phải xây dựng hai mạng lưới tư vấn viên bao gồm: 
Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Mạng lưới tư vấn viên 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể gây ra sự chồng chéo, bất cập 
liên quan đến việc tuyển chọn tư vấn viên, liên quan đến việc lựa chọn các mạng 
lưới tư vấn viên hỗ trợ các doanh nghiệp, kinh phí thực hiện (do các quy định về 
mạng lưới tư vấn viên tại 02 Nghị định có sự khác nhau về quy trình thực hiện hỗ 
trợ, mức hỗ trợ cũng khác nhau...) 

(ii) Tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đã quy định mạng
lưới tư vấn viên như sau: “Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của 
mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, 
tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật 
đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện 
thông báo tham gia và được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai”. 

 Theo đó, đối chiếu với các tiêu chí để tuyển chọn tư vấn viên pháp luật và 
tổ chức tư vấn viên pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008  
về tư vấn viên pháp luật đã không còn phù hợp, cụ thể như sau: 

- Theo Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày
16/7/2008 thì Tư vấn viên Pháp luật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt 
Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây: 

“ + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không 
phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa 
được xóa án tích; 

+ Có bằng cử nhân luật;

+ Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên.

Tư vấn viên pháp luật được cấp thẻ tư vấn viên pháp luật. Tư vấn viên pháp
luật được hoạt động trong phạm vi toàn quốc 

Công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân không được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật”. 

- Theo Quy định tại Điều 5 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì điều kiện
thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật như sau: “Có ít nhất hai tư vấn viên pháp 
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luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 
làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 
làm việc theo hợp đồng lao động; Có trụ sở làm việc của Trung tâm”. 

 Bộ Tài chính với chức năng, nhiệm vụ là một bộ đa ngành, quản lý trên 
nhiều lĩnh vực từ ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, dự trữ nhà nước, đầu tư 
tài chính, tài chính doanh nghiệp đến tài sản công, hải quan, kế toán, giá, chứng 
khoán, bảo hiểm…Vì vậy, việc tạo ra giới hạn trong tuyển chọn vào mạng lưới tư 
vấn viên pháp luật chỉ bao gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoặc những cá 
nhân phải có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên 
và không phải công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa 
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân sẽ gây ra nhiều khó khăn, bất cập trong việc 
tuyển chọn đội ngũ tư vấn viên có chất lượng, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh 
vực mình tư vấn. 

 Từ những vấn đề nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị một số nội dung như sau: 

- Đề nghị Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định
số 55/2019/NĐ-CP) làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) để cùng rà soát, làm rõ và 
sớm có giải pháp báo cáo Chính phủ, đảm bảo việc hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên có tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận 
cho các bộ, ngành triển khai thực hiện và các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng 
tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

- Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư
vấn viên pháp luật, hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông 
qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật.  

- Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi các tiêu chí tuyển
chọn tư vấn viên pháp luật và tổ chức tư vấn viên pháp luật theo Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP để có thể tuyển chọn được đội ngũ tư vấn viên pháp luật có chất 
lượng, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực mình tư vấn. 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

- Cần tăng cường biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho cán bộ làm công tác này tại các bộ, ngành, địa 
phương. 

- Trong Đề án tổng thể “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” đề nghị Bộ Tư pháp-cơ quan chủ trì xây dựng 
Đề án nghiên cứu chú trọng tổ chức xây dựng các tiểu đề án/hoạt động hỗ trợ cho 
doanh nghiệp về một số nội dung pháp luật trọng tâm, liên ngành trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ 
THAO VÀ DU LỊCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 

 

Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
văn hóa (bản quyền tác giả, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, karaoke, vũ trường, 
quảng cáo…), gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.  

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch chủ yếu là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu là doanh nghiệp du lịch, karaoke, 
quảng cáo, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể thao. 

Năm 2021, triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 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 (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã tổ chức hiệu quả các hoạt động công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo đúng tinh thần của Chính phủ. 

Tôi xin tham luận về một số kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 
2022 như sau: 

 1. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2021 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Năm 2021, dịch COVID-
19 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội trong đó 
có hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng hành cùng những 
khó khăn của các doanh nghiệp do dịch bệnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quan tâm và hỗ trợ pháp lý kịp thời cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý. Công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ 
được triển khai mạnh mẽ với quy mô toàn ngành và đã đạt được thành công, trợ 
giúp được những kiến thức pháp luật cơ bản cho những doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ đa dạng, phù hợp 
với từng đối tượng với nhiều hình thức như: Xây dựng mục hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của Bộ; biên soạn và phát hành 
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tài liệu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ; khảo sát nhu cầu hỗ 
trợ pháp luật cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ tại một số địa phương; đặc biệt, thực hiện rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp và có liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến 
lĩnh vực quản lý của Bộ, nhất là lĩnh vực du lịch, điện ảnh, bản quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

 a) Kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Do dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khó thực hiện 
trực tiếp tại địa phương. Do vậy, năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập 
trung thực hiện rà soát, nghiên cứu các phản ánh, kiến nghị từ các doanh nghiệp để 
sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước 
tác động của đại dịch. Kết quả hoạt động này như sau: 

- Trong lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã rút xin 
giấy phép, nhiều cơ sở lưu trú đóng cửa. Theo quy định của Luật Du lịch, doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng điều kiện có ký quỹ kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng: 100 triệu đồng (Đối với  kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa),  250 triệu đồng (đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với 
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam), 500 triệu đồng (đối với kinh doanh dịch vụ 
lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài). 

Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP 
về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, 
trong đó có nội dung cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền 
ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết 
hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 
văn bản quy phạm pháp luật như: Đề xuất cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành 
được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 tại Nghị 
định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 
của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ 
hành; ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch theo thủ tục rút gọn để giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh 
doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày; kiến nghị hỗ trợ người lao 
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động là hướng dẫn viên du lịch tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch rà soát, tiếp thu 
ý kiến góp ý để hoàn chỉnh nội dung quy định, đặc biệt quy định liên quan đến 
doanh nghiệp trong dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (phần về quyền tác giả, quyền liên quan).  

b) Xây dựng mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ 

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đã xây dựng mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ, trên cơ sở đó để thực hiện kết nối với Trang tin điện tử về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp. Cổng thông tin điện tử của Bộ 
không chỉ liên kết tích hợp các kênh thông tin, trang thông tin của một số bộ, báo, 
liên đoàn, hiệp hội, các dịch vụ và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý trên 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình mà còn là nơi cung cấp thông tin 
và các dịch vụ hành chính công của Bộ, từng bước đưa công tác quản lý hành 
chính nhà nước ngày càng trở nên thân thiện và tiện ích với đông đảo người dân 
đặc biệt là với doanh nghiệp. 

 Ngoài chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cũng thường xuyên cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật theo Nghi định số 52/2015/NĐ-CP và cập nhật, công khai 
thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính giúp các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và sử dụng các văn bản quy 
phạm pháp luật mới do Bộ chủ trì xây dựng hoặc ban hành. 

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

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hàng năm xuất bản Bộ sách văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành qua các năm, đến nay đã xuất bản đến tập XIV 
văn bản pháp quy về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (2019-2020), đồng 
thời, Bộ thường xuyên cử báo cáo viên tại các Hội nghị phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật do địa phương và các hiệp hội tổ chức. 

 d) Truyền thông về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động truyền thông, viết 
tin, bài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các báo, tạp chí của ngành, các báo 
chuyên ngành về pháp luật, về kinh doanh. Các tin, bài chủ yếu cung cấp thông tin 
về các chính sách, quy định mới nhất liên quan đến doanh nghiệp, người lao động 
nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước tác động của 
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đại dịch Covid-19, đặc biệt là các doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong 
lĩnh vực du lịch, người lao động hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật… 

 d) Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp  

 Hoạt động tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp kết hợp đồng thời với việc 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 
hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, quy định hành chính bằng 
các hình thức tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử Bộ, qua fax, điện thoại và qua 
đường công văn giúp cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp kết 
nối và giải đáp các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các quy 
định pháp luật của ngành do Bộ quản lý. 

 Các kiến nghị của các doanh nghiệp được Bộ quan tâm, tiếp nhận, tổng hợp 
để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền của Bộ hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét quyết định, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật. 

 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

a) Hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tiếp tục nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực 
hiện rà soát quy định liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần cải cách 
thủ tục hành chính, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh 
nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp: Bồi dưỡng thực hiện tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người 
thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về pháp luật văn hóa, thể thao, 
du lịch nhằm nâng cao năng lực hệ thống cán bộ pháp chế, cán bộ hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp tại các Tổng cục, Cục, Vụ, các Sở và nâng cao nhận thức, hiệu quả 
thực thi pháp luật từ các doanh nghiệp; đối thoại vướng mắc, bất cập trong thực 
tiễn thi hành pháp luật để các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn trong việc 
trao đổi, đề xuất trực tiếp về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh 
doanh, kiến nghị về những bất cập và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thông qua các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như 
hội nghị đối thoại, tọa đàm, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ 
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chức và người thực hiện xây dựng pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp để tuyên truyền sâu rộng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, 
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, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 
Chính phủ đã ban hành về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị 
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2020 tới các cấp các ngành, các tổ chức Hiệp hội của 
doanh nghiệp từ đó các cơ quan này thấy được trách nhiệm của tổ chức trong việc 
thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, có kế hoạch bố trí ngân sách, nguồn 
lực, phối kết hợp trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên liên tục trong hoạt động của tổ chức 
mình từ đó tác động đến ý thực pháp luật của cộng đồng doanh, để doanh nghiệp 
hiểu được những văn bản đã hết hiệu lực, những văn bản mới ban hành hoặc sửa 
đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

c) Phối hợp chặt chẽ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa cơ quan 
quản lý nhà nước với các Hiệp hội, các hội về các vấn đề pháp lý liên quan. Xây 
dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó xác định vai 
trò của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ các khó 
khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật và phối hợp trong 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

d) Tiếp tục chọn lọc, cập nhật thông tin trên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; truyền thông về công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các báo, tạp chí của ngành, các báo 
chuyên ngành về pháp luật, về kinh doanh; nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của 
doanh nghiệp về vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật, thủ tục hành chính để tư vấn, giải đáp, đảm bảo thực hiện hiệu 
quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./. 
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KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI  
CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

NĂM 2021 CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 
VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NĂM 2022 

 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ( VINASME) được thành lập 
năm 2005 là tổ chức đại diện cấp quốc gia của các DNNVV trên toàn quốc thuộc 
mọi thành phần kinh tế -  xã hội. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển đến 
nay Hiệp hội đã có mạng lưới được phát triển đên 55 tỉnh hội doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên cả nước với khoảng 70.000 hội viên. Hoạt động của VINASME trong 
thời gian qua đã tập trung hướng đến các doanh nghiệp Sme, thực hiện  giữ vai 
trò cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tham gia tư vấn,xây dựng chính sách 
pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thực hiện 
các hoạt động xúc tiến thương mại, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tôn vinh xét bình 
chọn các thương hiệu Sme tiêu biểu, tư vấn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn ISO hoặc OSSA. Tổ chức hệ thống bộ 
máy của Hiệp hội đến nay đã phát triển gồm 10 Trung tâm chuyên trách thực hiện 
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, 1 Viện nghiên cứu, 3 tổ chức báo chí, 3 Văn phòng 
đại diện tại Việt Nam, 2 Văn phòng đại diện tại nước ngoài. Đó là những lực lượng 
chuyên trách đang ngày đêm thực hiện chức năng hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, trong đó có hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp. Hiệp hội đã và đang tích cực cùng với hệ thống mạng lưới 
từ cấp trung ương đến cơ sở hướng các hoạt động của mình đến các doanh nghiệp 
hội viên. 

1. Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp 

Kế từ tư khi VINASME được thành lập năm 2005 thì hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
và cơ bản nhằm hỗ trợ và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. 
Đặc biệt, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
585/2008/QĐ-TTg ngày 05/05/2020 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp 
lý liên ngành giành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 (tiếp sau đó là Quyết 
định số 2139/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 
ngành dành cho doanh nghiệp đã được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-
TTg) do Bộ Tư pháp chủ trì thì công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được 
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VINASME từ cấp trung ương đến địa phương được đẩy mạnh triển khai đồng bộ 
với nhiều hình thưc hỗ trợ phong phú, đa dạng như: xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp 
lý; biên soạn các cuốn cẩm nang pháp luật kinh doanh; tổ chức Tọa đàm/hội nghị 
đối thoại giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ 
năng và nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; tư vấn, giải đáp pháp luật 
cho doanh nghiệp thông qua hệ thống mạng lưới tư vấn viên. Trong nhóm hoạt 
động hỗ trợ nêu trên thì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua 
mạng lưới tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho 
doanh nghiệp được VINASME triển khai thường xuyên, liên tục, đặc biệt là từ 
năm 2014 với sự hỗ trợ kinh phí của Ban Quản lý Chương trình 585 (Bộ Tư pháp). 
Cụ thể:  

1.1. Vai trò của VINASME trong xây dựng hệ thống mạng lưới tư vấn 
pháp luật cho doanh nghiệp 

Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, 
tạo thói quen tuân thủ và sử dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận sử 
dụng các dịch vụ tư vấn pháp, ngày 29/10/2013 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết 
định 2582/QĐ – BQL về việc phê duyệt Đề án thiết lập mạng lập mạng lưới tư 
vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó 
khăn – đặc biệt khó khăn. Đề án ban hành nhằm mục đích tổ chức triển khai có 
hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp theo 
Quyết định số 585/QĐ-TTg  ngày 5/5/2010 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 
28/11/2014. 

Quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời 
gian qua nói chung và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua  mạng lưới tư 
vấn viên đã đạt được những kết quả rất tích cực và lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng 
doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp thông qua mạng lưới tư vấn viên do VINASME triển khai đã được thiết 
lập, duy trì hơn 30 tỉnh thành trên cả nước với hơn 3000 vụ việc pháp lý được tư 
vấn, giải đáp thông qua điện thoại, văn bản và giải đáp pháp luật trên truyền hình. 

Công tác triển khai xây dựng, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh 
nghiệp được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức đại diện doanh 
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, nhiều 
tổ chức hành nghề luật sư mong muốn cộng tác chuyên gia sâu và thường xuyên 
qua các năm. Hầu hết các chuyên gia là các cộng tác viên tư vấn của mạng lưới 
những người rất sát với thực tế công tác hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, 
đã tham gia trong tổ xây dựng các chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho 
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doanh nghiệp, đã tham gia hoặc đang công tác kiêm nhiệm làm chuyên gia cho 
một số Hiệp hội về công tác pháp chế.  

Việc hình thành, thiết lập và duy trì mạng lưới trong thời gia qua được thực 
hiện thông qua nhiều hình thức:  (1) Tổ chức Tọa đàm thiết lập, duy trì mạng lưới 
tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và Toa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa cộng 
tác viên và mạng lưới và doanh nghiệp; (2) Tổ chức tư vấn pháp luật cho doanh 
nghiệp qua Phiếu tư vấn, giải đáp pháp luật trên truyền hình theo từng vụ việc cụ 
thể. Nội dung tư vấn, giải đáp rất phong phú, đa dạng bao gồm tất cả các vấn đề 
pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: quản 
trị doanh nghiệp; đầu tư, hợp đồng, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, sở hữu trí 
tuệ, đất đai, môi trường, cạnh tranh “v.v…”..  

Đặc biệt trong từ năm 2019, 2020 hoạt động này được thực hiện chủ yếu 
thông qua tư vấn, giải đáp pháp luật trên Đài truyền hình các địa phương đã góp 
phần lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, 
nhỏ và siêu nhỏ về các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Vì việc thực 
hiện tư vấn pháp luật trên truyền hình không chỉ giúp tháo gỡ các khó khăn vướng 
mắc pháp lý doanh nghiệp đang gặp phải mà còn giúp các doanh nghiệp khác xem 
truyền hình rút ra được bài học pháp lý kinh nghiệm, từ đó sẽ có giải pháp phòng 
ngừa, khắc phục các rủi ro pháp lý có thể gặp phải trong tương lai, giúp doanh 
nghiệp trong quá trình tổ chức quản trị doanh nghiệp và ngay từ khi bắt đầu giao 
kết, thực hiện các giao dịch hợp đồng lựa chọn được những thỏa thuận, ứng xử 
phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp 

1.2. Vai trò của VINASME trong bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh 
nghiệp 

Trong giai đoạn vừa qua Việt Nam ngày càng tích cực hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế thế giới, nhiều Hiệp định thương mại tư do thệ hệ mới bao gồm cả 
song phương, đa phương được Việt Nam tham gia ký kết đã có tác động tích cực 
đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, góp phần tăng cơ hội xuất khẩu cho 
các doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, trước 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thì hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam 
trong thời gian qua không ngừng được hoàn thiện tạo môi trường đầu tư, kinh 
doanh cho doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, thông thoáng hơn, giúp doanh 
nghiệp trong nước phát huy được tối đa các lợi thế kinh doanh trong quá trình gia 
nhập thị trường cũng như mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Chính vì vậy, để 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro 
pháp lý thì việc nắm bắt kịp thời các cam kết quốc tế cũng như quy định pháp luật 
trong nước liên quan đến hoạt động sủa xuất, kinh doanh là hết sức cẩn thiết đối 
với mỗi chủ doanh nghiệp.  
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Thực tế cho thấy, doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả 
và ổn định thì cần phải có hiểu biết pháp luật và nền tảng pháp lý cơ bản vững 
chắc. Trong thời gian qua, với sự triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở cả cấp trung ương và địa phương đã góp phần 
cải thiện rõ rệt nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc hiểu biết 
và áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh  doanh, nhiều doanh nghiệp 
đã tạo dựng được thói quen sử dụng các dịch vụ pháp lý hoặc tuyển dụng cán bộ 
pháp chế để tham mưu Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện công tác tổ chức và quản 
lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo tính linh hoạt, đồng thời vẫn phù hợp với các 
quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập (lực 
lượng doanh nghiệp chiểm tỷ lệ chủ yếu trong tổng số doanh nghiệp hiện nay) thì 
trình độ nhận thức pháp luật vẫn còn rất hạn chế, việc hiểu và áp dụng các quy 
định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vẫn còn rất lúng túng.  

Thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp muốn tìm hiệu thì phần lớn tự tìm kiếm 
thông tin trên mạng internet hoặc trên báo chí và khó sàng lọc thông tin, dẫn đến 
việc có những quyết định mang nhiều tính tâm lý nên rủi ro cao. Chính vì vậy, 
nhằm giúp doanh nghiệp có sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quy định pháp luật 
thông qua hoạt động bồi dưỡng pháp luật là rất cần thiết. Trên cơ sở sự hỗ trợ của 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giành cho doanh nghiệp, Chương trình trợ 
giúp đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự huy động từ các nguồn 
lực xã hội, trong thời gian qua VINASME đã tích cực, chủ động phối hợp với các 
Bộ, Ngành trung ương và các Sở ngành, Hiệp hội địa phương tổ chức hơn 300 
khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp và 
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.  

Nội dung những những kiến thức pháp luật doanh nghiệp được bồi dưỡng rất 
phong phú, đa đạng, trong đó tập trung chủ yếu có nội dung liên quan trực tiếp 
đến quản lý, điều hành, hoạt động trong kinh doanh và sản xuất như: Hướng dẫn 
thi hành và giải đáp các vướng mắc pháp lý liên quan các Luật như: Luật Doanh 
nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; Các quy định pháp luật về hợp đồng, pháp luật về quyền tài sản, bảo 
vệ tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng (cơ chế giải quyết tranh chấp bằng 
phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thực tiễn giải quyết tranh 
chấp các vụ việc tại các trung tâm trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; Pháp 
luật về  đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp 
Việt Nam…). Pháp luật về tài chính - ngân hàng (ưu đãi thuế, lãi suất cho vay, 
thế chấp…); Pháp luật về sở hữu trí tuệ (tranh chấp nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu 
trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp…); Pháp luật về lao động (tranh chấp lao động, sử dụng và quản lý lao 
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động nước ngoài tại Việt Nam, bồi thường phí đào tạo…);  Pháp luật về thương 
mại quốc tế (doanh nghiệp với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CP 
TPP, EVFTA, Hiệp định Thương mại tự do FTA Việt Nam – Hàn Quốc, các Hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế….). 

Kết quả khảo sát doanh nghiệp sau các khóa bồi dưỡng pháp luật kinh doanh 
cho thấy các doanh nghiệp đều đánh giá cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp do các cơ quan tổ chức trong thời gian qua. 
Theo ý kiến các doanh nghiệp, việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên kiến thức 
pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp là cần thiết, đa số các hoạt động bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thu hút được nhiều doanh 
nghiệp tham dự là do chuyên đề phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp và chuyên gia 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật có kinh nghiệm, kỹ năng thuyết trình, giải đáp các 
vướng mắc cho doanh nghiệp tham dự.  

Trong quá trình tổ chức các khóa bồi dưỡng đã được các cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng giảng viên, quy trình tổ chức, kịp thời 
cung cấp những kiến thức bổ ích cho người học, đặc biệt là nâng cao nhận thức 
của chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp về vị trí vai trò của cán bộ pháp chế 
trong doanh nghiệp, coi đó là phương tiện hữu hiệu để phòng ngừa các rủi ro pháp 
lý trong kinh doanh 

2. Nâng cao vai trò của Hiệp hội trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trong gian đoạn tới. 

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới dựa trên nền tảng công nghệ số ( 
CMCN lần thế 4) trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế thế  giới. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đến 
các chủ thể thuộc các loại hình kinh tế (DN, HTX, Hộ kinh tế,...) là vô cùng lớn. 
Vì  vậy các  chủ thể kinh doanh 2 trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần 
chuẩn bị nhân lực có khả năng hấp thụ thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, từng bước tự động hoá các công đoạn sản xuất, kinh doanh, tăng cường các 
biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý, tổ chức tốt việc thi hành pháp luật. 

Nhận thức được những tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 đến Việt Nam, 
nếu chúng ta không biết không tận dụng, thì sẽ tiếp tục bị lỡ cơ hội để thực hiện 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại trong tương lai gần. Vì vậy, Chính Phủ đã sớm 
có các chương trình cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và khuyến khích mọi người 
đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

                                                 
2 Các mô hình hoạt động kinh doanh dành cho các chủ thể tham gia là: thành lập DN, HTX, Hộ 
kinh doanh, các tổ chức pháp nhân khác… 
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(DNNVV) được Quốc Hội thông qua vào 12/6/2017, có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2018, đây được xem là một văn bản pháp lý cần thiết dành riêng cho cộng 
đồng DNNVV tại Việt Nam, trong đó giao Chính Phủ xây dựng một Nghị định 
riêng về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 24/6/2019 Chính phủ 
đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ- CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, tạo một hành lang pháp lý quan trọng cho các hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp. Vừa qua, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành một chương 
trình riêng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định 
số 81/QĐ-TTg ngày ngày 19/01/2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa) 

Đối với các Hiệp hội doanh nghiệp, với vai trò là các tổ chức đại diện của 
cộng đồng doanh nghiệp, thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên 
luôn là tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội, điều này luôn được ghi nhận trong các 
điều lệ của Hiệp hội, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lại có một vị trí vô cùng 
quan trọng, vì, thực tế pháp luật bao trùm lên tất các các lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp, có thể nói là theo sát vòng đời của doanh nghiệp ( từ khi khởi nghiệp 
đến quá trình sản xuất kinh doanh, cho đến giải thể phá sản, hoặc tổ chức lại). Vì 
vậy để thu hút các doanh nghiệp hội viên, các Hiệp hội doanh nghiệp cần nâng 
cao vai trò hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số bình diện sau: 

Thứ nhất: Tuyên truyền mạnh mẽ chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp. Gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, cơ 
chế chính sách để khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều chương trình hỗ 
trợ  cho doanh nghiêp3 đã được Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành tạo 
hành lang pháp lý về cơ chế chính sách cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. 
Vì vậy các Hiệp hội doanh nghiệp cần tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng doanh 
nghiệp thấy được những mục tiêu của Nhà nước cần ưu tiên trọng tâm, phát triển, 
cho cộng đồng doanh nghiệp thấy được các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho dành 
cho doanh nghiệp, thường xuyên khuyến cáo cho doanh nghiệp các tình huống rủi 
ro pháp lý có thể gặp phải trong quá trình hoạt động. 

Thứ hai: Các Hiệp hội doannh nghiệp cần bám sát vào các nội dung hoạt 
thuộc phạm vi chức năng của Hiệp hội để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp; Hiện nay, trong phạm vi theo chức năng của Hội doanh 
nghiệp được quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ – CP quy định về quản lý và tổ 
chức hoạt động hội, Hiệp hội, các hội ( sau đây gọi tắt là Hội), Luật hỗ trợ 
DNNVV, Nghị định 80/2021/NĐ – CP về hướng dẫn một số điều của Luật 
HTDNNVV, Nghị định 55/2019/NĐ – CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
Quyết định số 81/QĐ – TTg ngày ngày 19/01/2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa). Hiệp hội có chức năng chủ trì hoặc phối với với các cơ quan 

3  Có khoảng 28 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang được triển khai. 
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nhà nước để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như bảo vệ quyền lợi 
hội viên, hỗ trợ pháp lý, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực, xúc tiến thương mại... Những hoạt động này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
rất cần và là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp. 

 Vì vậy, các Hiệp hội cần bám sát chức nay này Xây dựng các Đề án và kế 
hoạch triển khai, đề xuất các Cơ quan Nhà nước bố trí nhân sự, nguồn lực để 
hướng hoạt động của mình về các doanh nghiệp, trong đó có nội dung hỗ trợ pháp 
lý. 

Thứ ba: Tạo lập và kết nối các nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho những đối 
tượng doanh nghiệp: Trong điều kiện bối cảnh nguồn lực Nhà nước còn hạn hẹp, 
các chương trình hỗ trợ của nhà nước còn tản mạn chưa tập trung. Trong hoàn 
cảnh đó, Nhà nước đã ban hành  một số các cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, 
nguồn lực của các Hiệp hội để hình thành nên các Quỹ 4, các Trung tâm chuyên 
trách theo Nghị định số 77/2008/NĐ – CP về tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Tư vấn pháp luật để thực hiện hỗ pháp lý cho doanh nghiệp. Các Hiệp hội cần 
mạnh dạn đầu tư vào các mô hình này, huy động kênh kết nối giữa doanh nghiệp 
với các tổ chức hành nghề luật sư, các Đoàn luật sư, Hội luật gia để cùng tham 
gia hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Thư tư:  Các Hiệp hội doanh nghiệp phải tích cực tham gia hơn nữa vào 
thực hiện chưc năng góp ý với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tìm ra các giải 
pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận 
lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, giảm các chi phí đầu tư kinh doanh, từ 
đó giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh đó các Hiệp hội phải không ngừng tập hợp ý 
kiến góp ý, phản ánh, phản biện cơ chế chính sách với Chính phủ và các Bộ ngành 
liên quan để các chính sách do Chính phủ ban hành sát với thực tế, trong giai đoạn 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, Hiệp hội nên tạo kênh thu 
thập phản ánh những kiến nghị về cơ chế chính sách, những vướng mắc pháp lý 
của hội viên trên cở sở ứng dụng công nghệ số, kết nối internet vạn vận để khơi 
dậy động lực từ phía doanh nghiệp. 

Thứ năm: Trong giai đoạn toàn cầu hóa, các hiệp hội có vai trò xây dựng 
các Bộ quy chế, quy tắc riêng dành cho doanh nghiệp trong ứng xử kinh doanh, 
giúp các doanh nghiệp trong việc nâng cao văn hóa trong kinh doanh, áp dụng các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn theo TCVN và TCQT, hệ thống quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hòa, an toàn vệ sinh lao động,  tích cực tuyển chọn các Hội viên, thành 

4  Quý bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Quỹ khởi nghiệp sáng tạo, các khu làm việc chung, 
các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.. 
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viên ưu tú trong các tổ chức Hiệp hội để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ 
quan Nhà nước; 

Có thể nói các chủ thể doanh nghiệp là những đối tượng đa dạng đang mong 
muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh dưới dạnh các loại hình được pháp luật 
quy định. Các đối tượng này đang rất cần hỗ trợ pháp lý của Nhà nước và các 
Hiệp hội doanh nghiệp từ nhiều góc độ như: (i)hỗ trợ về giải quyết kiến nghị 
vướng mắc pháp lý; (ii)về nâng cao năng lực pháp luật cho các bộ pháp chế; (iii) 
về hỗ trợ giải quyết tranh chấp; ( iv) hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng; (v) tham 
gia mạng lưới tư vấn pháp luật để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong kinh 
doanh…Chính vì vậy các Hiệp hội doanh nghiệp trên cơ sở vai trò, chức năng của 
mình cần tìm ra những giải pháp  cụ thể, hữu hiệu để thực hiện chức năng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp, coi đó cũng là một cách thức thu hút hội viên cho Hiệp 
hội một cách bền vững, đó cũng là sứ mệnh cao cả của các Hiệp hội doanh nghiệp. 

Với những hình thức và nội dung hỗ trợ đa dạng của Chương trình đã góp 
phần định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh 
nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, 
bền vững, lâu dài. Với sự hỗ trợ từ hệ thống mạng lưới tư vấn viên, doanh nghiệp 
yên tâm hơn về tính pháp lý trong mỗi hoạt động của mình, hạn chế được tình 
trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết... Có thể khẳng định rằng, với chương 
trình hỗ trợ pháp lý này, mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đã 
được cải thiện đáng kể. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ  
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới, nhất là trong giai đoạn cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn 
cầu đang ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, trong năm 2021 tỉnh Vĩnh Long đã triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Về việc xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 Với mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp theo quy định tại 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, nhằm định hướng các 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo tính chủ động của 
các cơ quan sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 15/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
ban hành “Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long” kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 15/12/2020, nội 
dung chính của Chương trình bao gồm: (1) Hoạt động cung cấp thông tin: Cập 
nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật 
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cập nhật, 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; cập 
nhật, đăng tải các văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với các vướng mắc 
pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật; phổ biến 
các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Hoạt động bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo, người lao động phụ trách pháp lý của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (3) Hoạt động tư vấn pháp luật: Trả 
lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Xây dựng, duy trì mục Hỏi - 
đáp pháp luật trên Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, sở, ban, ngành 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện; (4) Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 
Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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hoặc bãi bỏ đối với những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, 
chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.  

Để triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND, ngày 
25/01/2021 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh năm 2021, nội dung Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành và Ủy ban 
nhân dân tỉnh phải quan tâm, chú trọng thực hiện nghiêm túc các hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp đã được đề ra và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng 
thời gian mà Kế hoạch đã đề ra.  

2. Kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

2.1. Hoạt động cung cấp thông tin:  

a) Cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp 
luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;  

Trong năm 2021, tỉnh đã cập nhật 39 văn bản quy phạm pháp luật do Hội 
đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Trang Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về văn bản pháp luật; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
tiếp tục duy trì tốt việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 
chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng/Trang thông tin điện tử, trên 
các sàn giao dịch thương mại điện tử của cơ quan, đơn vị, nội dung đăng tải phong 
phú, đa dạng phản ánh tình hình hoạt động, tình hình kinh tế chính trị, văn hóa, 
xã hội và những công tác trọng tâm của ngành để tạo điều kiện cho các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp tra cứu thông tin nhanh chóng kịp thời khi cần thiết đặc 
biệt là khi cần thông tin để lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu 
tư,….Hiện tại, các doanh nghiệp có thể khai thác, sử dụng miễn phí các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên 
các Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; Trang Cơ sở dữ liệu Quốc gia 
về văn bản quy phạm pháp luật; trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của một 
số cơ quan, sở, ban, ngành và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

b) Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết 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; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối 
với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được các cơ quan, sở, 
ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện tốt việc đăng tải các Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của 
cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
Cổng/trang thông tin của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật. 
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c) Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Thông qua công tác chuyên môn, các sở, ban, ngành tỉnh đã thực hiện tốt 
việc xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản chỉ đạo điều hành liên quan đến doanh nghiệp. Tất cả các cơ quan chuyên 
môn, sở, ban, ngành tỉnh đều chú trọng công tác truyên truyền phổ biến pháp luật 
đến doanh nghiệp. Trong năm 2021, do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức 
tạp nên công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp bằng 
hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm bị hạn chế, thay vào đó công tác 
tuyên truyền phổ biến năm 2021 được thực hiện chủ yếu bằng các hình thức như: 
xây dựng chuyên mục; phóng sự; tổ chức hội thi trực tuyến, phát tờ bướm tuyên 
truyền, phát sổ tay nghiệp vụ, viết tin, đăng tải trên mạng thông tin điện tử tỉnh và 
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Kết quả thể hiện như sau:  

- Về lĩnh vực Phát thanh và Truyền hình: Đài Phát thanh và Truyền hình 
Vĩnh Long đã xây dựng và phát sóng các chuyên mục Phổ biến pháp luật, pháp 
luật đời sống; Chuyên mục “Kinh tế” (phát sóng 15 phút/ tuần); chuyên mục 
“Chuyện hôm nay” (phát sóng 20 phút/kỳ) và cập nhật các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước mới ban hành và các vấn đề pháp lý liên quan 
đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các chương 
trình thời sự của Đài. 

- Về lĩnh vực Thuế: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, 
Báo Vĩnh Long tuyên truyền những điểm mới của Luật Quản Lý thuế và một số 
văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế; Thực hiện tuyên truyền trên sóng phát 
thanh của địa phương và hỗ trợ gửi qua email cho các doanh nghiệp các chính 
sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; 

- Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đã biên soạn, in, photo 
hơn 500 cuốn tài liệu pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, 
bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn và cấp phát đến các cơ sở sản xuất kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai các chương trình, 
dự án; các đợt kiểm tra, thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh; các buổi sinh hoạt 
câu lạc bộ khuyến nông, câu lạc bộ bảo vệ thực vật;…. nhằm giúp các cơ sở kinh 
doanh nắm bắt kịp thời và chấp hành nghiêm quy định và phối hợp kịp thời với 
đơn vị chủ trì trong thực hiện xây dựng các chuyên mục pháp luật cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông. 

- Về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã Hội: đã thực hiện tuyên truyền 
trực tiếp và gián tiếp cho 35.350 lượt người lao động, với 985 lượt doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ tư vấn trực tiếp và gián tiếp về chính sách 
pháp luật về lao động cho 985 đơn vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2021, do 
đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp các đơn vị có 
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liên quan triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 05/CT-UBND đến các tất 
cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm 
bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
đồng thời báo cáo việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; 
Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp: trả lương ngừng việc và giải quyết chế 
độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-
19; hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp 
gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại đã hỗ trợ người lao động 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 14.752 lao 
động của 304 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền 55.089.200.000 đồng; Hỗ trợ người 
lao động ngừng việc: 29.565 lao động của 09 doanh nghiệp với số tiền 
29.643.000.000 đồng; hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: 504 người 
của 04 doanh nghiệp với với số tiền 2.118.240.000 đồng; Hỗ trợ người sử dụng 
lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: 06 doanh 
nghiệp vay 7.055.510.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 1.971 lao động. Sở 
Lao động – thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc 
chấp hành cư trú, lao động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tại 07 doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp và 04 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp qua 
kiểm tra thực tế người nước ngoài đang làm việc đều đã được cấp phép lao động; 
chấp hành các quy định pháp luật về tạm trú.  

- Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:  Phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế 
- Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố phát hành 5.000 tờ  bướm tin tuyên truyền 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa các quy định pháp luật về đo lường nhân kỷ 
niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1 theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL. 
Phát hành tài liệu văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
cho 330 cơ sở/doanh nghiệp bằng hình thức lồng ghép phát bướm tin tuyên truyền 
trong các đợt thanh, kiểm tra. Phổ biến bằng cách gửi công văn tuyên truyền các 
văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong năm có liên quan đến lĩnh vực 
khoa học và công nghệ. 

- Về lĩnh vực tài chính – tín dụng: Thông qua bộ phận một cửa Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã bố trí cán bộ hướng dẫn giải đáp thắc mắc 
cho doanh nghiệp liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền, qua đó các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, đúng quy trình, thủ 
tục, 100% sớm hơn quy định. Đồng thời, đã giải quyết khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn ngân hàng như: chính sách hỗ trợ khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; chính sách cho vay hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay Hợp Tác xã, cho 
vay xây dựng nông thôn mới và các Chương trình của Ngân hàng chính sách xã 
hội. Trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã ban hành 07 văn 
bản chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai các chính 
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sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, trả lời các kiến nghị của 
cử tri, báo, đài, liên quan đến chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19, giảm lãi, phí cho khách hàng, triển khai thực hiện cho vay thu mua, tạm 
trữ lúa, gạo, xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. 

- Về lĩnh vực Tư pháp: Cấp phát 4.197 quyển sách pháp luật mới cho thành 
viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công 
chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 
in ấn và phát hành 9.000 quyển tin Tư pháp. 

2.2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo, người lao động 
phụ trách pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:  

Do tình hình dịch bệnh, trong năm 2021 tỉnh không có điều kiện mở các 
lớp chuyên sâu về bồi dưỡng trực tiếp cho lãnh đạo, người lao động phụ trách 
pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người 
làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, từng ngành, 
lĩnh vực đều có hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp đến doanh 
nghiệp.  

2.3. Hoạt động tư vấn pháp luật: Trả lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho 
doanh nghiệp; Xây dựng, duy trì mục Hỏi - đáp pháp luật trên Cổng/trang thông 
tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trực tiếp 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 dừng, giải 
thể, các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động 
của doanh nghiệp,... Qua đó, đã tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan nhà 
nước đối với doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật, phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Hoạt động tư vấn, hướng dẫn giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua 
các hình thức như: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, giải đáp 
bằng văn bản, qua điện thoại, mạng internet; giải đáp thông qua chuyên trang, 
chuyên mục; giải đáp thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật,... 

Các cơ quan chuyên môn, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh đều duy trì tốt mục Hỏi - đáp pháp luật trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của mình, qua đó đã kịp thời giải đáp những vướng 
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mắc,khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật hoặc những khó khăn phát sinh trong 
quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

2.4. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Công tác kiểm tra, rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp đều được thực hiện nghiêm túc từ quy trình soạn thảo, kiểm tra 
và rà soát khi phát sinh căn cứ rà soát: 

Trong năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra 
31 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, không có 
văn bản nào đặt ra các yêu cầu, điều kiện không cần thiết, không phù hợp với quy 
định pháp luật gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện rà soát 15 các văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thông qua đó đã đề 
xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đối với những văn bản quy phạm pháp 
luật có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2.5 Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: 

Trong năm 2021 không nhận được kiến nghị trực tiếp của doanh nghiệp về 
hoàn thiện pháp luật. Tuy nhiên, việc khảo sát lấy ý kiến của người dân, doanh 
nghiệp những người phụ trách công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện về những thủ tục còn chồng chéo, mâu thuẫn gây 
khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được tỉnh thực 
hiện định kỳ mỗi năm 01 lần, các phản ánh của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp 
luật đều được phân loại và chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành nghiên cứu tiếp 
thu, giải trình và trình cấp có thẩm quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với 
quy định của pháp luật với tình hình thực tế của địa phương.  

3. Vướng mắc, khó khăn 

3.1. Về bộ máy, nhân lực:  

Cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn thiếu kinh 
nghiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức pháp luật và kỹ 
năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bộ phận pháp chế chủ yếu hoạt động kiêm 
nhiệm nên chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu cũng như chủ động 
khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp để kịp thời tư vấn, hỗ trợ dẫn đến công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đạt kết quả cao. 

3.2. Về kinh phí: Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn nhiều hạn 
chế dẫn đến công tác tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, tiếp xúc doanh nghiệp, 
khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao. 

3.3. Về thể chế, chính sách:  
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- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, địa phương ban 
hành nhiều, tính ổn định không cao, một số quy định còn chồng chéo, thiếu thống 
nhất, việc triển khai hướng dẫn các văn bản dưới luật chưa kịp thời dẫn đến tình 
trạng công chức viên chức phụ trách lúng túng trong công tác triển khai thi hành, 
nhiều tình huống pháp lý chưa thể giải đáp kịp thời, thỏa đáng theo yêu cầu của 
doanh nghiệp. 

- Chưa quan tâm đến chế độ phụ cấp để khuyến khích cán bộ pháp chế thực 
hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

3.4. Các vấn đề khác liên quan: 

 - Hiện nay sự phối hợp giữa các cơ quan, Sở, Ban, ngành, các tổ chức đại 
diện cho doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự được chú trọng, một số 
cơ quan, đơn vị không quan tâm chỉ thực hiện hình thức, công tác  phối hợp báo 
cáo cũng không kịp thời từ đó dẫn đến khó khăn cho cơ quan chủ trì công tác 
trong việc cập nhật tình hình, số liệu để đánh giá kết quả của công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp. 

- Nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh về quy định của 
pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa 
cao, tình trạng thực hiện không đúng pháp luật còn nhiều, không có thái độ hợp 
tác khi được mời tham dự các lớp tập huấn, đào tạo và khảo sát lấy ý kiến điều đó 
làm cho công tác hỗ trợ pháp lý gặp không ít khó khăn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp gặp không ít 
khó khăn vì khó tập trung, nguyên nhân một phần là do đặc điểm kinh doanh khác 
nhau của các doanh nghiệp và một phần là doanh nghiệp chưa thực sự tin tưởng 
vào sự hỗ trợ từ cơ quan nhà nước.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 
NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đã được hoạch định trong năm 2021. 

Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; cần có chính sách hỗ trợ cho 
đội ngũ này. 
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- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 
cho công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý và cho doanh nghiệp. 

Trên đây là kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2022 tỉnh Vĩnh Long xin trân trọng báo cáo đến Ban quản lý Chương 
trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 
2025./. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO  
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI 
NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ 

TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 
 

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 
 

Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2019 của 
Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Tư pháp tỉnh Gia 
Lai đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
1181/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Trên 
cơ sở Quyết định số 1181/QĐ-UBND, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 66/KH-
STP ngày 23/12/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai năm 2021, trong đó xác định rõ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đến thị trường lao động, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, đời sống của người lao động trên địa 
bàn tỉnh nói riêng. Trước những khó khăn, thách thức, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 
đã tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo 
hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 66/KH-STP và đạt các kết quả 
sau:  

Thứ nhất, thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm 
pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên 
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật 

Trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã thực hiện đăng tải và cập nhật 
85 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật. Việc cập nhật và đăng 
tải văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật được 
thực hiện thường xuyên và đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-
CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 
luật.  

Bên cạnh việc đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư 
pháp còn duy trì chuyên mục “Lấy ý kiến đối với việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành” trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để tổ chức, cá nhân biết và tham gia ý 
kiến đối với việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của 
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Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của Sở 
Tư pháp. 

Thứ hai, biên soạn các tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với 
hình thức đa dạng và phong phú 

Nhằm đảm bảo nội dung tài liệu bám sát với nhu cầu của doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 113/STP-XD&KTVB ngày 
21/01/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về nhu cầu của doanh 
nghiệp trong việc cần tìm hiểu, cung cấp những thông tin, quy định pháp luật liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ 
sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế, Sở Tư pháp 
tỉnh Gia Lai đã tăng cường biên soạn các tài liệu với nội dung tập trung vào các 
chính sách, quy định hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp gặp khó khăn 
trong dịch Covid-19: 

- Đăng tải thường xuyên trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp” - Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các nội dung, thông tin về: Quy 
định của pháp luật về xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quy định về chuyển người 
lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong doanh nghiệp; quy 
định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao; quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19; nội dung về hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách hỗ trợ công nghệ, thông 
tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải pháp 
hỗ trợ cho doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

- Biên soạn và phát hành 03 tờ gấp: “Một số quy định về đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp”; “Một số 
quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021”; “Một số 
chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” 
với số lượng 1.800 tờ gấp đến 260 doanh nghiệp là Hội viên của Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh, 25 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Thứ ba, thông báo, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 
danh sách tư vấn viên pháp luật đã được đăng tải trên Cổng thông tin của 
bộ, cơ quan ngang bộ  

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của 
các bộ, ngành; Trang thông tin Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp (Bộ Tư 
pháp) để kịp thời nắm bắt, đăng tải danh sách tư vấn viên pháp luật của bộ, ngành 
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trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu. Trong năm 2021, Sở Tư pháp 
tỉnh Gia Lai đã thực hiện đăng tải danh sách tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai còn tích cực phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý do các cơ quan, đơn vị 
chủ trì thực hiện. Chẳng hạn như: Phối hợp phát hành, thông tin các tài liệu hỗ 
trợ pháp lý đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; đề nghị 
các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các mẫu Phiếu khảo sát online do Bộ Tư pháp xây 
dựng;… 

Qua một năm triển khai thực hiện, Sở Tư pháp nhận thấy thông qua công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận được thông 
tin pháp luật một cách nhanh chóng; các chế độ, chính sách, pháp luật được giới 
thiệu, phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp; góp phần tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cải thiện 
môi trường kinh doanh và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
cho doanh nghiệp. 

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong năm 2021, đồng thời 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong năm 2022, ngày 22/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế 
hoạch số 58/KH-STP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai trong năm 2022. Theo đó, tại Kế hoạch số 58/KH-STP đã đề ra 03 
yêu cầu trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm: Thứ nhất, xác định 
nội dung và hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải phải đảm 
bảo theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các chương trình, kế 
hoạch cụ thể của địa phương; Thứ hai, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của 
doanh nghiệp; Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ 
quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ 
chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thực hiện Kế hoạch đã 
đề ra, Sở Tư pháp đã lập dự toán kinh phí cho các hoạt động gửi Sở Tài chính 
thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí; tổng hợp các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp ở địa phương đề nghị các bộ, ngành có thẩm quyền hướng dẫn. 

Trên đây là một số kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai năm 2021 và giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022./. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO  
 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP  

NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính 
phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố Hải 
Phòng; bên cạnh các nhiệm vụ vừa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế xã 
hội, quốc phòng, an ninh,... trong trạng thái “bình thường mới”, thành phố Hải 
Phòng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đột phá trong xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng: Tổng thu ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn ước đạt 90.421,01 tỷ đồng, đạt 117,2%; Tổng sản phẩm trên địa bàn 
thành phố GRDP ước tăng 12,38%, là mức tăng trưởng cao nhất cả nước; số doanh 
nghiệp thành lập mới của thành phố Hải Phòng là 3.105 doanh nghiệp;... Trong 
đó, việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nói chung, hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng luôn được ưu tiên và đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận.  

Kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải 
Phòng nêu cụ thể tại Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 25/11/2021 gửi Bộ Tư pháp. 
Trong đó, một số kết quả nổi bật như sau: 

1. Về xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động 
của doanh nghiệp: 

- Chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử của thành 
phố thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, thành 
phố ban hành, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền thành phố và các tin bài liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp có thể tự khai thác, sử dụng miễn phí các văn 
bản quy phạm pháp luật, dễ dàng cập nhật, chủ động nắm bắt những quy định, 
chính sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. 

- Hàng năm, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành, lập Hệ dữ liệu 
văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố; Báo Hải Phòng; 
Báo An ninh Hải Phòng và Đài Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. 
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2. Về xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 
luật: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo phát 
hành 1.500 cuốn sách, 200 bộ đề cương, 250 bộ tài liệu, 87.500 tờ gấp pháp luật 
liên quan về đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức 
gần 20 hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền về các quy định, chính sách pháp luật cho 
cán bộ, công chức,  người lao động tại các doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn người 
tham dự.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn các chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid - 19 đến các 
doanh nghiệp; tiếp nhận, tiếp xúc, tư vấn và giải quyết thủ tục thuế cho các doanh 
nghiệp (về tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ về hóa đơn, hồ sơ quyết toán…) gặp vướng 
mắc về nộp thuế và lập sơ kê khai thuế khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp; 
tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 cho đoàn viên công 
đoàn, cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

3. Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; 
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành 
ủy, mặt khác, vẫn duy trì đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật phục vụ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật với nhiều hình thức đa dạng và hiệu quả, trong đó áp dụng hình thức tổ chức trực 
tuyến là chủ yếu. Năm 2021, thành phố đã xây dựng 31 khóa đào tạo hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa lồng ghép vào các khóa đào tạo về bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; 01 Hội thảo, 03 Hội nghị tập huấn, 05 
lớp tuyên truyền hướng dẫn các quy định, chính sách pháp luật cho người lao động 
tại các doanh nghiệp.  

4. Về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân thành phố 
đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao tiếp nhận và giải đáp kịp thời các yêu cầu, kiến nghị về pháp luật 
và các chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp thông qua các hình thức, như: Điện thoại, thư điện tử, tọa đàm, hội nghị, 
hội thảo, tiếp nhận và giải đáp trực tiếp tại trụ sở làm việc hoặc bằng văn bản, 
thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của doanh 
nghiệp; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố xây 
dựng các chuyên mục giải đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương; xây dựng chuyên mục hỏi đáp về các quy định pháp 
luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp. 
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5. Về tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc
Sở trả lời” phát sóng hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 
tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố giữa 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành với tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân; chủ động tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời giải 
thích, phân loại xử lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đề ra các biện pháp 
khắc phục. 

- Ngoài ra, để hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khởi kiện, tố cáo; tạo
môi trường thông thoáng cho đầu tư phát tiển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình 
chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp trên cơ sở 
chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tham mưu, tư vấn hướng 
dẫn áp dụng pháp luật đối với các vụ việc khó khăn, vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, khởi kiện, xử lý vi phạm hành chính;... 

Nhìn chung, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 
và thống nhất với các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, của thành 
phố và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, môi trường kinh doanh trên địa 
bàn thành phố được cải thiện, thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các cá nhân, 
tổ chức trong và ngoài nước góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền 
vững, hoàn thành các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội của  
thành phố. 

Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2022 
được triển khai đồng bộ, chất lượng và hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp 
phát triển ổn định, bền vững; từ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban 
nhân dân thành phố Hải Phòng xin đề xuất, kiến nghị, như sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành các chính sách hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh “Bình thường mới” hiện nay, vừa 
phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoạt động sản suất, kinh doanh như hiện nay; 
xây dựng bộ máy quản lý nhà nước trong sạch; nâng cao trình độ của đội ngũ công 
chức quản lý nhà nước có liên quan trực tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
duy trì môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng và thuận lợi cho doanh 
nghiệp. 

Thứ hai: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh 
bạch và hiệu quả; tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực và hỗ trợ mở rộng cơ 
hội sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp.  

Thứ ba: Nâng cao vai trò đầu mối của cơ quan tư pháp trong việc tham 
mưu, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; chủ động tăng 
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cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong việc thực hiện hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, quán triệt trách nhiệm của 
các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 

Thứ tư: Đề nghị các Bộ, ngành có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý hoạt động sản xuất,  
kinh doanh và kết nối cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp ở trong và 
ngoài nước. 

Thứ năm: Nâng cao hơn nữa vai trò công tác theo dõi thi hành pháp luật, 
từ đó có những kiến nghị, đề xuất đúng, trúng trong việc hoàn thiện pháp luật; 
tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định pháp luật không cần 
thiết, còn hạn chế, gây vướng mắc, rào cản cho sự phát triển chung của doanh 
nghiệp./. 
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KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ 
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) TRÊN TRUYỀN HÌNH, 

PHÁT THANH NĂM 2021 -  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ   

Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (ALO Media) 

I. Ý NGHĨA VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO
DNNVV QUA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH 

1. Vai trò, ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

1.1. Vai trò, ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Chiếm hơn 97% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước,
DNNVV đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ, tiềm lực tài 
chính yếu, năng lực pháp lý còn hạn chế, DNNVV đã và đang phải đối diện 
với không ít khó khăn, thách thức, nhất là các rủi ro pháp lý. Sự hạn chế về 
kiến thức pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng phát 
triển của các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid 19 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp. 
Theo Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2020, có đến 
87,2% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ đại dịch này, đặc biệt là 
DNNVV. Dịch Covid 19 đã khiến cho các doanh nghiệp không chỉ khó khăn 
về mặt tài chính, dòng tiền, lưu thông hàng hóa, lao động… mà còn đối diện 
với nhiều vướng mắc, tranh chấp pháp lý phát sinh trong việc thực hiện các 
giao dịch, hợp đồng kinh doanh thương mại, lao động hoặc trong quan hệ hành 
chính với các cơ quan Nhà nước... 

 Trước nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các DNNVV ngày càng cao, thời gian 
qua, Chính phủ và các Bộ/Ngành, địa phương đã có nhiều chính sách và hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV. Từ Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua năm 2017 đến Nghị định 
55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, cụ thể hơn là 
Quyết định số 81/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/1/2021 về việc 
phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa giai đoạn 2021 – 2025. 

Trong thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý thiết thực cho DNNVV 
đã được triển khai dưới nhiều hình thức như giải đáp, tư vấn cụ thể từng vụ 
việc đến việc phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp qua truyền hình, 
phát thanh, từ việc mở các lớp tập huấn, tọa đàm trực tiếp đến hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho doanh nghiệp… đều được triển khai từ trung 
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ương đến địa phương, góp phần nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp, 
đồng thời, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc pháp lý 
trong quá trình hoạt động kinh doanh, giao thương quốc tế, nhất là những tranh 
chấp pháp lý phát sinh do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. 
 1.2. Tính ưu việt và hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV 
qua các chương trình truyền hình, phát thanh 

Kênh truyền hình, phát thanh giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải 
thông tin về pháp luật kinh doanh đến với cộng đồng doanh nghiệp, là một 
trong những yếu tố giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin cơ chế, chính sách, 
quy định pháp luật cũng như cách thức giải quyết, xử lý tình huống, vướng 
mắc, tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một 
cách hiệu quả. Với đặc tính cơ bản của truyền hình, phát thanh là tính phổ cập 
rộng, nội dung sinh động, ngắn gọn, chính xác, đặc biệt là kênh truyền hình, 
phát thanh quốc gia, phủ sóng trên phạm vi cả nước, phát sóng định kỳ hàng 
ngày, hàng tuần, với hình thức thể hiện mới, nội dung phổ biến pháp luật kinh 
doanh sẽ được truyền tải một cách sinh động, hấp dẫn, tăng khả năng tiếp nhận 
của khán thính giả một cách nhanh nhất.  

Mặt khác, cùng với sự phát triển của internet, của truyền thông, mạng xã 
hội, trong xu thế ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
với tính kết nối mạnh mẽ, không bị giới hạn về địa lý, việc hỗ trợ pháp lý, tư 
vấn, đào tạo thông qua truyền hình, phát thanh, internet, được xem là kênh hiệu 
quả phổ biến pháp luật, tăng khả năng tiếp cận, tiếp nhận, tương tác, phản hồi 
của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là trong bối cảnh cộng đồng doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hiện nay thì việc hỗ trợ từ hình 
thức trực tiếp chuyển dịch dần sang hỗ trợ thông qua các kênh truyền thông 
đại chúng kết hợp với các hình thức trực tuyến là xu hướng tất yếu. 

2. Kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV qua chương trình
truyền hình, phát thanh   

 2.1. Xây dựng và phát sóng chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” 
trên VTV 

- Số lượng: Từ tháng 8/2012 – kể từ khi chương trình phát sóng số đầu tiên
đến nay, chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” đã phát sóng được hơn 450 
số trên Kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong năm 2021, phát sóng 
được 52 chương trình. 

- Hình thức: Chương trình Talkshow được xây dựng dưới hình thức đối
thoại, tọa đàm theo chuyên đề với thời lượng 20 phút/chương trình + kết hợp 
cùng với tiểu mục “Lăng kính pháp luật” với thời lượng 5 phút.  
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- Tần suất và Kênh phát sóng: Chương trình phát liên tục định kỳ hàng 
tuần, phát chính vào 09h00’ Thứ Bảy và phát lại vào 14h00’ Chủ nhật trên 
Kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. 

 2.2. Xây dựng và phát sóng Bản tin “Kinh doanh và Pháp luật” trên VOV 

- Số lượng: Từ tháng 5/2012 – kể từ khi phát sóng số đầu tiên đến nay, 
chương trình Bản tin “Kinh doanh và Pháp luật” đã phát sóng được hơn 2.500 
số Bản tin ‘Kinh doanh và Pháp luật” trên Kênh VOV1, VOV2 – Đài Tiếng 
nói Việt Nam. Trong năm 2021, phát sóng được gần 150 bản tin.  

-  Hình thức: Chương trình thể hiện theo hình Bản tin phát ngắn, thời lượng 
05 phút/số, phát sóng liên tục định kỳ hàng ngày, số lượng 5 - 6 bản tin/tuần.  

- Tần suất và Kênh phát sóng: Định kỳ hàng ngày trên Hệ Thời sự VOV1 
FM100Mz và  trên Hệ Văn hóa – Xã hội VOV2 FM96.5Mz trên Đài Tiếng 
nói Việt Nam. 

 2.3. Xây dựng và phát sóng chương trình trên Truyền hình Quốc hội Việt 
Nam 

- Số lượng: Chương trình hỗ trợ pháp pháp lý cho doanh nghiệp đã phát 
sóng được hơn 80 số trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, trong đó, năm 
2021 là 48 chương trình. 

- Hình thức: Tọa đàm/tư vấn, phóng sự, với thời lượng 05 phút/chương 
trình. 

- Tần suất và Kênh phát sóng: Tần suất 15-30 chương trình/tháng, phát 
sóng vào 11h đến 11h10 và 17h45 đến 18h55 hàng ngày. 

 2.4. Xây dựng được đội ngũ chuyên gia, tư vấn pháp lý uy tín 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các chương trình phố biến pháp luật 
cho doanh nghiệp trên truyền hình, phát thanh, internet đã nhận được sự phối 
hợp chặt chẽ, tích cực của các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, các 
hiệp hội, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật kinh tế cũng như sự 
quan tâm, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp. Sau hơn 9 năm triển khai thực 
hiện, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh 
nghiệm, có thể sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết nối, tư vấn, giải 
quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Các chuyên gia là đại diện Lãnh đạo các Bộ/Ngành; các chuyên 
gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật; các Luật gia, Luật sư; Lãnh đạo 
các tổ chức đại diện doanh nghiệp, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước...   

 2.5. Xây dựng được uy tín, thương hiệu đặc trưng cho hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp qua truyền hình, phát thanh, internet 
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Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý, thông tin, phổ 
biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên truyền hình, phát thanh, chương 
trình “Kinh doanh và Pháp luật” đã xây dựng trở thành một địa chỉ hỗ trợ pháp 
lý tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây được xem là kênh thông tin pháp lý 
chính thức của doanh nghiệp, là điểm tựa pháp lý cho doanh nghiệp trong quá 
trình hoạt động kinh doanh. Bên cạnh việc truyền tải được kiến thức pháp lý sát 
thực với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh nhất đến doanh 
nghiệp, chương trình còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, 
từ đó góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật. 

 Song song với đó, chúng tôi đã kết hợp với công nghệ thông tin, internet, 
xây dựng các bài giảng điện tử, đưa các video chương trình lên website, các hệ 
thống mạng xã hội youtube, facebook… thực hiện các hoạt động quảng bá, giới 
thiệu chương trình trên các kênh truyền thông nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi 
biết đến hoạt động của chương trình, tính lan tỏa và kết nối tốt hơn, giúp các 
doanh nhân, doanh nghiệp, khán giả dễ dàng tiếp cận, xem lại chương trình, 
phản hồi, góp ý…  Bên cạnh đó, đơn vị sản xuất cũng đã thực hiện các hoạt 
động quảng bá, giới thiệu Chương trình thông qua việc thường xuyên có những 
bài viết trên các báo, tạp chí về kinh tế, pháp luật, doanh nghiệp.   

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DNNVV QUA CHƯƠNG TRÌNH 
TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH   

1. Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp đa dạng, phức tạp

Nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp đa dạng, có sự khác nhau giữa
doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là đối với doanh 
nghiệp khởi nghiệp; có sự khác biệt giữa các vùng miền, địa bàn, đặc biệt là địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, nhu cầu càng đặc 
thù hơn. Ở mỗi doanh nghiệp khác nhau, hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau, 
tại các thị trường và khách hàng mục tiêu khác nhau sẽ phát sinh những vấn đề 
pháp lý đa dạng khác nhau. Với hơn 800.000 doanh nghiệp như hiện nay thì 
nhu cầu hỗ trợ pháp lý vô cùng lớn, chưa kể, trong bối cảnh đặc thù do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid 19 như hiện nay thì nhu cầu hỗ trợ pháp lý, giải quyết 
tranh chấp ngày càng nhiều và đa dạng, nhất là các tranh chấp hợp đồng do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid 19. Vì vậy, mặc dù có sự khảo sát, điều tra nhưng thông 
tin phản hồi về Ban biên tập thực hiện chương trình có thể chưa có đầy đủ, chưa 
thực sự sát với đòi hỏi thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp.  
 Mặt khác, các hoạt động và chương trình hỗ trợ pháp lý chỉ cung cấp những 
nền tảng pháp lý cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính 
sách, nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật ở các giai đoạn hoạt động. Chương 
trình đã đưa nhiều tình huống pháp lý cụ thể để phân tích, giải đáp, từ đó đưa 
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ra bài học cho doanh nghiệp nhưng chưa đáp ứng hết được nhu cầu và kỳ vọng 
của doanh nghiệp khi có những doanh nghiệp đưa ra câu hỏi mong muốn giải 
đáp với những vướng mắc pháp lý mang tính chất vụ việc cụ thể, các tình tiết 
phức tạp, khó có thể giải đáp được trong thời lượng ngắn, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.    

2. Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển
khai thực hiện 

Mặc dù trong quá trình triển khai hoạt động, đơn vị sản xuất đã nhận được 
sự phối hợp chặt chẽ của các bên, tuy nhiên, đôi khi không tránh khỏi sự thiếu 
kết nối, một số đơn vị còn chưa thực sự phối hợp chặt chẽ, một số nhà quản lý 
còn tâm lý e ngại khi tham gia giải đáp, tư vấn các vấn đề cụ thể qua truyền 
hình, phát thanh.  

3. Khó khăn trong việc tác nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, việc tác nghiệp của  phóng viên, biên tập
viên cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, ghi hình chương 
trình tại trường quay, đi ghi hình phóng sự, gặp gỡ trực tiếp với các doanh 
nghiệp, chuyên gia. Điều này có thể làm giảm đi sự phong phú, đa dạng về hình 
ảnh cũng như một phần nội dung, tuy nhiên ALO Media luôn nỗ lực tiến hành 
sản xuất để đảm bảo nội dung phát sóng được triển khai liên tục, không bị gián 
đoạn, ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất các chương trình nhằm thu hút 
khán giả, đem đến thông tin hữu ích cho doanh nghiệp.  

Mặt khác, do dịch Covid 19 nên một số hoạt động khác của chuỗi hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho DN cũng bị gián đoạn, không triển khai được, dẫn đến giảm 
hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý chung cho các doanh nghiệp. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRÊN TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH CHO DNNVV 
NĂM 2022  

Để phát huy hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV qua các chương 
trình truyền hình, phát thanh chúng tôi đề xuất một số nội dung sau:   

1. Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV:

Cần tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu nhu cầu hỗ trợ pháp lý
của DNNVV, việc khảo sát có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc 
thông qua các tổ chức đại diện của doanh nghiệp như Hiệp hội DNNVV, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại 
các chuyên đề pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp, thông qua đó để thiết 
lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý Nhà nước 
lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến 
nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trên cơ sở kết quả khảo sát đó, các 
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chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên truyền hình, phát thanh sẽ có 
những nội dung, cách thức thực hiện phổ biến cho phù hợp, đáp ứng đúng và 
trúng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung mang tính thời sự và thiết
thực hơn:  

Năm 2022 có thể vẫn là một năm khó khăn đối với cộng đồng DNNVV khi 
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV 
cần chú trọng giải quyết những vướng mắc pháp lý, tranh chấp phát sinh trong 
quá trình giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng do ảnh hưởng bởi dịch Covid 
19, đồng thời, giúp các DNNVV tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 của Chính phủ, các Bộ, Ngành, 
địa phương một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh theo hướng nội dung chương trình tư 
vấn, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tình 
huống, vụ việc cụ thể mang tính điển hình cao, các doanh nghiệp dễ gặp phải, 
để từ đó, làm bài học kinh nghiệm thực tiễn cho các DNNVV.  

Ngoài ra, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam 
đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD, mặt 
khác, đại dịch Covid-19 đưa tới nhiều khó khăn thách thức cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, nhưng đó cũng là chất xúc tác mạnh mẽ để các DN phải thích 
ứng, sáng tạo, từ đó có mô hình kinh doanh đột phá xuất hiện. Vì thế, cần quan 
tâm nhóm nội dung về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học 
công nghệ trong hoạt động SXKD và tháo gỡ các khó khăn về pháp lý cho các 
hoạt động này.  

3. Cách thức thực hiện

Tận dụng tối đa tính ưu việt của công nghệ 4.0, ứng dụng thành tựu của
khoa học công nghệ vào việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Từ hoạt động khảo sát, điều tra nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp 
đến việc tiếp nhận, phản hồi, tương tác với các doanh nghiệp hoàn toàn có thể 
thực hiện online. Mặt khác, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khá 
đa dạng, cần tận dụng các chương trình đã sản xuất, các nội dung sẵn có để từ 
đó mở rộng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên internet, trên các 
nền tảng số, để DNNVV có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. 

Đẩy mạnh hực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu chương trình trên 
các kênh truyền thông (truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng, website, 
mạng xã hội như facebook, zalo, youtube….) nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi 
biết đến chuỗi các hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 
DNNVV nhằm lan tỏa và kết nối tốt hơn, giúp các doanh nhân, doanh nghiệp, 
khán giả dễ dàng tiếp cận, xem lại chương trình, phản hồi, góp ý…   
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 4. Đề xuất các cơ chế phối hợp, tham gia thực hiện các hoạt động hỗ 
trợ pháp lý cho DNNVV  

Có cơ chế phát huy cao vai trò phối hợp liên ngành, các đơn vị phối hợp 
một cách thường xuyên, hiệu quả, có trách nhiệm cao dưới sự chủ trì của Bộ 
Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV.  

Tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư tham gia hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Điều này mang đến nhiều lợi ích, vừa tiết kiệm 
chi phí cho chương trình, vừa nâng cao hiệu quả hỗ trợ vì đây là đội ngũ tư vấn 
chuyên nghiệp, có chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm. Việc tạo điều kiện 
cho đội ngũ luật sư tham gia chương trình còn mang lại lợi ích về lâu dài là tạo 
thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; đội ngũ luật sư 
có điều kiện để nâng cao nghiệp vụ và hoạt động chuyên sâu; những điều này 
là tiền đề quan trọng cho sự phát triển thị trường dịch vụ pháp lý và từng bước 
nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp, đây là mục tiêu cơ bản, quan trọng 
cần hướng tới.  

 5. Kinh phí: 

Đề xuất Ban Quản lý có giải pháp để nguồn kinh phí không bị gián đoạn 
làm ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình một cách liên tục (đặc biệt 
trong giai đoạn đầu năm), kinh phí phê duyệt phù hợp với mặt bằng giá thị 
trường tại từng thời điểm triển khai để đảm bảo huy động được trang thiết bị, 
công nghệ tốt, nguồn nhân lực, chuyên gia giỏi để nâng cao chất lượng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp.  

Kiến nghị Ban Quản lý có cơ chế khuyến khích, huy động thêm nhiều 
nguồn lực xã hội cho hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp (từ nguồn chuyên 
gia, công nghệ, kinh nghiệm, tài chính….), khen thưởng kịp thời các doanh 
nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động hỗ trợ, tài trợ trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý.  

Trên đây là ý kiến tham luận của Công ty Cổ phần Truyền thông ALO về 
khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên 
phát thanh, truyền hình - đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động 
năm 2022.   

Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 
Trân trọng cảm ơn. 
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MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NÂNG CAO  
CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ  

CHO DOANH NGHIỆP  

Ths. Phan Vũ – Văn phòng Chương trình HTPLLN  
cho DNNVV  giai đoạn 2021-2025 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021-2025 được phê duyệt bởi Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 
của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và 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. Trong tình hình mới với mức độ năng động, sáng tạo và 
khuynh hướng hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa nước ta; những tác động mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư; ảnh hưởng sâu rộng, dài hạn của đại dịch Covid-19 trên thế giới, Chương trình 
cần phải có những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng triển khai hoạt động 
hỗ trợ pháp lý, theo kịp sự phát triển không ngừng nghỉ của doanh nghiệp nhỏ vừa 
Việt Nam.  

 Phục vụ Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” được ban hành kèm theo Quyết định số 
1514/QĐ-BTP ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng), bài viết nêu một số định 
hướng và giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp xuất phát từ thực tiễn 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. 

1. Phân định công tác phối hợp rõ ràng trong hệ thống cơ quan nhà
nước, giữa cơ quan nhà nước và tổ chức dịch vụ pháp lý và doanh nghiệp 

Trong mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp giữ vai trò 
điều phối hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các Bộ, ngành với nhau; 
góp phần xây dựng sự liên kết giữa Bộ, ngành và địa phương; giữa các địa phương 
với nhau; thực hiện vai trò quản lý nhà nước, đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý 
được liền mạch, thông suốt. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp trong quá trình triển khai hoạt 
động này chưa thể hiện được vai trò trung tâm trong hệ thống hỗ trợ pháp lý cho 
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doanh nghiệp; chưa có sự phối hợp giữa Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động 
hỗ trợ pháp lý hoặc công tác phối hợp còn rất thụ động; sự kết nối giữa cơ quan 
nhà nước, tổ chức dịch vụ pháp lý và doanh nghiệp còn yếu. 

 Vì vậy, cần phải nghiên cứu, trao đổi một cách nghiêm túc về cơ chế phân 
công, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm 
bảo sự rành mạch, rõ ràng trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị trong quá trình lập kế hoạch, triển khai và tổng kết hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó lưu ý một số nội dung sau:  

Thứ nhất, chia sẻ thông tin. Một phương diện cần chú trọng trong công tác 
phối hợp là sự chia sẻ thông tin một cách liên tục, chủ động giữa các cơ quan, đơn 
vị hỗ trợ pháp lý. Nhiều khó khăn trong thực tiễn triển khai hoạt động hỗ trợ pháp 
lý liên ngành của Bộ Tư pháp bắt nguồn từ thiếu kết nối thông tin giữa các cơ 
quan, đơn vị hỗ trợ pháp lý. Ví dụ, hoạt động phổ biến các chương trình hội nghị, 
diễn đàn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; phân phối phiếu 
khảo sát còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng có nhu cầu tham 
gia vì thiếu cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp 
lý quan tâm đến Chương trình, thiếu kênh thông tin thống nhất về các hoạt động 
hỗ trợ pháp lý trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, do nhiều cơ quan, đơn vị không 
chủ động thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nên nhiều hạn chế còn tồn đọng, không 
được giải quyết một cách kịp thời, triệt để.  

 Vì vậy, trong công tác phối hợp trong giai đoạn tới của Chương trình cần 
phải có cơ chế chia sẻ thông tin một cách liên tục, chủ động giữa Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phải 
xây dựng và duy trì mạng lưới đối tác bền vững trong hoạt động hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.      

Thứ hai, kết hợp giữa hỗ trợ pháp lý và các hình thức hỗ trợ khác của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, hỗ trợ pháp lý không tách rời với triển khai các 
hình thức hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thuế, mặt bằng sản xuất, công nghệ,… cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Hiện nay, mặc dù hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đều có cơ sở pháp lý là Luật 
Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, trách nhiệm chủ trì triển khai và 
thực hiện hai hoạt động này trên toàn quốc thuộc về hai cơ quan khác nhau. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư “thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
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và vừa”, “điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng 
và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên phạm vi toàn quốc” và “tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” (Điều 22). 
Trong khi đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ “thống nhất quản lý nhà nước về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước”, “xây dựng, 

thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa”,… (khoản 1 Điều 14 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). 

Do đó, việc thực hiện hỗ trợ pháp lý và triển khai các hình thức hỗ trợ tiếp 
cận tín dụng, thuế, mặt bằng sản xuất, công nghệ,… cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
đến nay không có sự đồng pha, trong khi đây là hai vấn đề không thể tách rời. Cần 
phải khẳng định rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tiếp cận bất cứ hình thức hỗ 
trợ nào cũng cần phải giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Vì vậy, trong giai 
đoạn tới, điều cần thiết là các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức 
và kỹ năng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có sự kết hợp giải quyết các vấn đề 
của doanh nghiệp với các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh. Để đạt được mục tiêu này nhất thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ 
thống tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trước 
hết là giữa Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông của chương trình hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai trong 
thời gian tương đối dài và đạt được nhiều thành tựu nhất định trong việc xây dựng 
các chương trình, bài giảng, tài liệu điện tử; tổ chức các hội nghị, diễn đàn, lớp 
bồi dưỡng cung cấp kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực 
tế triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành của Bộ Tư pháp, số lượng 
doanh nghiệp chủ động kết nối, tương tác với Chương trình còn rất hạn chế. Cụ 
thể, các doanh nghiệp tham gia hội nghị, diễn đàn, lớp bồi dưỡng và làm khảo sát 
của Chương trình đa số là thành viên của các tổ chức đại diện doanh nghiệp và 
chỉ biết đến Chương trình qua hoạt động của tổ chức đó. Nhiều doanh nghiệp nhỏ 
và vừa không biết đến sự tồn tại của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Để thực hiện được mục tiêu này, cần thiết phải triển khai hoạt động truyền 
thông của Chương trình. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua, Chương trình hỗ 
trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tư pháp đã có những 
giải pháp truyền thông như sau: 
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 (i) Trong các chương trình phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình, 
người dẫn chương trình đọc tên Chương trình hỗ trợ pháp lý, có logo của Bộ Tư 
pháp hiển thị; 

 (ii) Kênh Youtube đăng tải các nội dung hỗ trợ pháp lý, tuy nhiên hoạt 
động không hiệu quả, không có tương tác; 

 (iii) Fanpage Facebook đăng tải các nội dung hỗ trợ pháp lý, tuy nhiên 
hoạt động không hiệu quả, không có tương tác; 

 (iv) Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuy nhiên hoạt động 
không hiệu quả, không có tương tác. 

 Qua đánh giá từ thực tiễn triển khai Chương trình, những giải pháp truyền 
thông nói trên chưa đem lại hiệu quả như mong đợi vì hạn chế về mặt kinh phí, 
và quan trọng hơn cả là người thực hiện Chương trình không có năng lực chuyên 
môn về truyền thông. Điều này dẫn đến hậu quả người thực hiện Chương trình: 
(i) không nắm bắt được thị hiếu, nhu cầu của doanh nghiệp; (ii) không biết đến 
hoặc không lựa chọn đúng giải pháp truyền thông; và (iii) triển khai không hiệu 
quả giải pháp truyền thông. Hạn chế này dẫn đến hệ lụy làm hao tổn, lãng phí 
nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính mà không đạt được hiệu quả như mong đợi. 

 Do đó, để có thể triển khai có hiệu quả hoạt động truyền thông của Chương 
trình, không những phải thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp mà phải phù 
hợp với thị hiếu của doanh nghiệp. Cần phải có lộ trình, mục tiêu rõ ràng song 
song với nguồn lực về tài chính và con người phù hợp với lộ trình, mục tiêu đề ra. 
Để đạt được mục tiêu này, cần bố trí kinh phí phù hợp và mạnh dạn nghiên cứu 
khả năng sử dụng dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp truyền thông chuyên 
nghiệp tuỳ thuộc vào quy mô của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa của mỗi cơ quan, đơn vị. 

3. Tăng cường khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 

 Mục tiêu của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
quy định trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP là nâng cao hiểu biết, ý thức và thói 
quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, mục tiêu trực tiếp, gần gũi nhất 
của hoạt động hỗ trợ pháp lý là giúp doanh nghiệp giải quyết được những khó 
khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến các lĩnh vực pháp luật. Để có thể đạt được 
hiệu quả trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý phục vụ doanh nghiệp nhỏ 



63 
 
và vừa, các hoạt động của Chương trình cần theo sát nhu cầu, đòi hỏi của doanh 
nghiệp. Chỉ trên cơ sở nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác nguyện vọng của doanh 
nghiệp mới có thể xây dựng được kế hoạch hoạt động, triển khai Chương trình 
một cách hiệu quả, thu hút doanh nghiệp. 

 Một trong những phương pháp tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh 
nghiệp hiệu quả trên diện rộng là khảo sát. Hoạt động khảo sát cần được tiến hành 
một cách liên tục để người thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý có thể cập nhật 
những thay đổi trong nhu cầu của doanh nghiệp. Khảo sát có thể được thực hiện 
dưới ba hình thức: 

 Thứ nhất, khảo sát nhanh trên các kênh thông tin của Chương trình. Hiện 
nay, các mạng xã hội (như Facebook, Youtube) đều cung cấp cho người quản lý 
kênh công cụ khảo sát người dùng; tính năng khảo sát nhanh cũng có thể được lập 
trình trên website. Khảo sát nhanh thường chỉ bao gồm 01 câu hỏi ngắn gọn duy 
nhất, do đó thu hút được nhiều đối tượng tham gia khảo sát. 

 Thứ hai, sử dụng phiếu khảo sát. Đây là hình thức khảo sát truyền thống. 
Hiệu quả của hình thức khảo sát qua phiếu phụ thuộc vào chất lượng xây dựng 
mẫu phiếu khảo sát và kênh phân phối phiếu khảo sát. 

 Thứ ba, khảo sát qua phỏng vấn. Đây là phương pháp thu thập dữ liệu 
thông qua tiếp xúc và tương tác trực tiếp với người tham gia khảo sát. Phương 
pháp phỏng vấn giúp người phỏng vấn tiếp cận được thông tin có chiều sâu hơn, 
nhưng mất nhiều thời gian hơn và được thực hiện trên phạm vi hẹp hơn.        

 Cần phải lưu ý rằng, bất kể sử dụng phương pháp khảo sát nào thì hiệu 
quả khảo sát đều phụ thuộc vào hai yếu tố: quy mô khảo sát và chất lượng từng 
mẫu khảo sát. Nói cách khác, số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát càng nhiều, 
càng đa dạng; mỗi doanh nghiệp tham gia khảo sát càng cung cấp thông tin 
nghiêm túc, chính xác thì khảo sát càng hiệu quả, kết quả khảo sát càng khách 
quan, có giá trị. Để có thể thỏa mãn yêu cầu này đòi hỏi cần phải xây dựng mạng 
lưới truyền thông bài bản và tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững với mạng 
lưới doanh nghiệp.  

4. Thay đổi cách thức đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp 

 Thực tiễn công tác tổng kết chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
của Bộ, ngành, địa phương thời gian qua cho thấy, các chương trình hầu như chỉ 
được đánh giá về số lượng sản phẩm được cung cấp trong năm. Ví dụ, “Ban Quản 

lý Chương trình 585 đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện xây dựng 18 clip chương trình 
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tập huấn trực tuyến cho các doanh nghiệp” (Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-
2014 và 2015-2020 của Bộ Tư pháp); “Biên soạn và cấp phát 5.000 cuốn cẩm 

nang “Một số quy định về doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp và ưu đãi doanh 
nghiệp”” (Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020; 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn); “phát hành 

2.598.858 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó số lượng đăng tải tuyên 
truyền trên Internet là 2.214 tài liệu” (Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của tỉnh An Giang);… 

 Việc chỉ tổng kết một cách thuần tuý số lượng chương trình, tài liệu, hội 
thảo, lớp bồi dưỡng,… đã được xây dựng, tổ chức như trên thực tế không có nhiều 
ý nghĩa đối với công tác đánh giá hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ pháp lý. Như 
đã trình bày, mục tiêu quan trọng nhất của chương trình hỗ trợ pháp lý là giúp 
doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc pháp lý; nâng cao văn hoá tuân 
thủ pháp luật, thói quen sử dụng pháp luật của doanh nghiệp, từ đó nâng cao khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nói cách khác, đối tượng hướng 
đến của hoạt động hỗ trợ pháp lý là doanh nghiệp. Trong khi đó, việc thống kê số 
lượng hoạt động hỗ trợ pháp lý không có sự liên hệ với đối tượng này, mà chỉ tập 
trung vào số lượng các hoạt động mà không đánh giá về chất lượng các hoạt động 
đó. 

 Như vậy, để xây dựng cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất thiết phải tiến hành 
đánh giá định kỳ hiệu quả thực hiện. Cụ thể, đối với tổng thể chương trình hỗ trợ 
pháp lý, cần phải đánh giá một cách khách quan, toàn diện, bài bản về hiệu quả 
thực tế của công tác hỗ trợ pháp lý. Sau đây là một số gợi ý: 

 (I) Số lượng doanh nghiệp biết đến chương trình hỗ trợ pháp lý; 

 (II) Số lượng doanh nghiệp tương tác với chương trình hỗ trợ pháp lý 
(liên hệ với chương trình qua điện thoại, email, trang mạng xã hội; tham gia hoạt 
động của chương trình;…); 

 (III) Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với phương hướng của 
chương trình hỗ trợ pháp lý, các hoạt động của chương trình; góp ý, đề xuất cụ 
thể của doanh nghiệp; 

 (IV) Ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp được nâng cao hay giảm 
đi qua các năm; 
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 Đối với từng hoạt động hỗ trợ pháp lý cụ thể, cần phải đánh giá một cách 
khách quan, cụ thể về hiệu quả thực tế của từng hoạt động hỗ trợ pháp lý. Sau đây 
là một số gợi ý: 

 (I) Số lượng doanh nghiệp biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý; số lượng 
doanh nghiệp tương tác với hoặc sử dụng sản phẩm hoạt động hỗ trợ pháp lý (ví 
dụ, tài liệu đăng tải trên mạng có bao nhiêu lượt xem, lượt tải xuống; hội thảo 
được tổ chức có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia); 

 (II) Số lượng doanh nghiệp mới biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý; số 
lượng doanh nghiệp mới tương tác hoặc sử dụng sản phẩm hoạt động hỗ trợ pháp 
lý. Đây là thước đo mức độ lan toả của hoạt động hỗ trợ pháp lý. Ví dụ, có bao 
nhiêu doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia một diễn đàn trong khuôn khổ chương 
trình; 

 (III) Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với từng hoạt động hỗ trợ 
pháp lý; góp ý, đề xuất cụ thể của doanh nghiệp. 

 Về cách thức thu thập thông tin phục vụ đánh giá hiệu quả như trên, cần 
chú ý xây dựng và sử dụng công cụ thu thập thông tin (ví dụ, phần mềm thu thập, 
xử lý thông tin như Google Analytics, website heatmap) đối với những thông tin 
định lượng; tiến hành khảo sát (xem mục 3) đối với thông tin định tính. 

 Từ kết quả đánh giá hiệu quả hỗ trợ pháp lý, Bộ, ngành, địa phương thực 
hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhìn nhận nghiêm túc về 
những hạn chế còn tồn đọng của công tác hỗ trợ pháp lý và mạnh dạn (i) triển khai 
hoạt động mới, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; (ii) tăng cường hoạt động 
có hiệu quả; (iii) thay đổi hình thức, nội dung hoạt động được tiến hành chưa hiệu 
quả; và (iv) loại bỏ hoạt động không hiệu quả.    

 5. Xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật chất lượng cao, hoạt 
động hiệu quả 

 Tư vấn trực tiếp là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhất, đem lại nhiều 
giá trị thực tiễn nhất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu được hỗ trợ 
pháp lý. Do đó, duy trì và phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật là chìa khóa 
kết nối cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý với tổ chức dịch vụ pháp lý và doanh 
nghiệp. 

 Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, 
hoạt động tư vấn pháp luật tiến hành qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật còn 
nhiều hạn chế. Hiện nay, mới có Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương thành lập mạng 
lưới tư vấn viên pháp luật với số liệu cụ thể như sau: 
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 Số lượng tư vấn viên được 
công nhận năm 2020 

Số lượng tư vấn viên 
được công nhận năm 

2021 

Bộ Tư pháp 127 tổ chức, 186 cá nhân 0 

Bộ Công Thương 7 tổ chức, 18 cá nhân 2 tổ chức 

 Hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hiện nay cũng chưa hiệu quả. Trong 
giai đoạn 2020-2021, Bộ Tư pháp chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư 
vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc nào của doanh nghiệp. Có thể có nhiều 
nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, như: (i) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa biết 
đến sự tồn tại của hoạt động hỗ trợ pháp lý qua mạng lưới tư vấn viên; (ii) mức 
kinh phí hỗ trợ chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; (iii) tư vấn 
viên chưa đủ uy tín, chưa được doanh nghiệp chọn lựa sử dụng dịch vụ pháp lý. 

 Do đó, trong thời gian tới, với mục tiêu khắc phục hạn chế và phát triển 
hoạt động này, cần phải nghiêm túc đánh giá về chất lượng hoạt động của mạng 
lưới tư vấn viên pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai; phân tích nguyên nhân hoạt động tư vấn trực tiếp chưa có sức lan tỏa, chưa 
hiệu quả, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của các cá nhân, tổ chức hành 
nghề cung cấp dịch vụ pháp lý và của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo 
đó, kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng lưới tư vấn viên 
pháp luật cần được xây dựng trên cơ sở nhìn nhận khách quan về những hạn chế 
của hoạt động tư vấn pháp luật của chương trình hỗ trợ pháp lý và những yêu cầu, 
đòi hỏi thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa./. 
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BỘ TƯ PHÁP 

  

Số:        /QĐ-BTP 

(Dự thảo ngày 28/12/2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022  

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 Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về 
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị 
quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về 
hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; 

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;  

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 của Bộ Tư pháp để thực hiện Chương 
trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Đề án thể 
chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Trưởng Ban Quản 
lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt 
động năm 2022 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. 

Giao Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế 
và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
giai đoạn 2021 – 2025; 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); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Chương trình HTPLLN; 
- Lưu: VT, Vụ LDSKT, LĐAS&TH (Nguyệt). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Phan Chí Hiếu 
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BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ  
LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTP ngày    /   /2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch  
triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025) 

Hoạt động Kết quả Thời gian  Cơ quan chủ trì, tham gia   
1. Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý
1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập 
nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 
liệu pháp luật 

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử
dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, bao
gồm:

a1) 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 có hiệu lực thi hành và được phép công 
khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các 
văn bản này; 

 a2) Các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các 
vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá 
trình áp dụng pháp luật;  

a3) Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên 
pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu 
cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Quý III-IV - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ
ban nhân dân một số tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung
ương, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam, Hiệp
hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam, Liên minh Hợp tác
xã Việt Nam, Liên đoàn Luật
sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp
chế doanh nghiệp.
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b) Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật
trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng các mạng xã
hội để cung cấp thông tin pháp lý, tiếp nhận, giải quyết
vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp
trong áp dụng pháp luật theo quy định của Nghị định
số 55/2019/NĐ-CP ; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của
doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi
hành pháp luật hiệu quả.

1.2. Xây dựng các chuyên mục nâng cao 
kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên các phương tiện truyền thông 

a) Xây dựng chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật liên
quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt
Nam và các phương tiện thông tin, truyền thông khác, gồm:

a1) Xây dựng và phát sóng từ 36-42 chương trình trên Đài 
Truyền hình Việt Nam phổ biến kiến thức pháp luật kinh 
doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định 
mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu 
tư, thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, 
giải quyết tranh chấp hợp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân 
tích các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong 

Quý III-
IV 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông
tin và truyền thông, Bộ Tài
chính, Bộ Công thương, Bộ Kế
hoạch và đầu tư, Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài tiếng nói
Việt Nam, Bộ Tài chính, các
Bộ, ngành có liên quan, Phòng
Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam,
Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam, Liên đoàn Luật sư Việt
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thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

a2) Xây dựng và phát thanh từ 196-200 chương trình trên Đài 
Tiếng nói Việt Nam phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh 
cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định mới liên 
quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu tư, 
thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, giải 
quyết tranh chấp hợp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân tích 
các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong thực 
tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

Nam, Câu lạc bộ pháp chế 
doanh nghiệp. 

b) Xây dựng 90-110 Chương trình “Xây dựng và phát sóng 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-
19” trên kênh thời sự chính luận về vấn đề hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, hậu Covid-19. 

c) Hoạt động truyền thông cung cấp thông tin pháp lý và 
cung cấp thông tin chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

Quý III-
IV 

1.3. Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại 
với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Tổ chức từ 06 - 10 hội nghị, diễn đàn đối thoại trực 
tuyến,  06 đến 10 hội nghị đối thoại trực tiếp để cung cấp 
thông tin pháp lý, giải quyết vướng mắc về các vấn đề pháp 
lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên 
quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Quý III-
IV 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ 
Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, 



72 

b) Tổ chức 02 - 05 diễn đàn kinh doanh và pháp luật trực
tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

các Bộ, ngành có liên quan, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác 
xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh 
nghiệp. 

1.4. Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Xây dựng và phát hành định kỳ các bản tin pháp luật, tài 
liệu điện tử theo chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật, thông 
tin pháp lý, cảnh báo vi phạm pháp luật, rủi ro pháp lý... 
nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao 
gồm: 

- Xây dựng từ 10 đến 15 bản tin pháp luật điện tử hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng tải định kỳ trên trang
thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông
tin điện tử Bộ Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội cập nhật
các thông tin thời sự, cung cấp nhanh chóng, kịp thời các quy
định, chính sách pháp luật mới nhất của Nhà nước liên quan
đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-
IV 

1.5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Cung cấp thông tin về các chính sách, hoạt động hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án,
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của
các bộ, ngành, địa phương và các hình thức khác.

b) Xây dựng, phổ biến 02 - 05 tài liệu điện tử (clip) về công
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Cập nhật thường xuyên tình hình triển khai công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả

Quý III-
IV 
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nước (đăng tải các thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp) 

1.6. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2021-2030  

Hoạt động thu thập thông tin và các hoạt động khác (khảo sát, 
đối thoại, nghiên cứu...) để phục vụ xây dựng Đề án nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 
8 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết 
của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-
2025.  

2. Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa  

a) Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho người quản lý, điều hành,
người phụ trách công tác pháp chế và người lao
động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
a1) Tổ chức từ 10-15 lớp bồi dưỡng trực tuyến, chương trình 
tập huấn trực tuyến. 

a2) Tổ chức từ 15- 20 lớp bồi dưỡng trực tiếp trên cả nước 
nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của người quản lý, điều 
hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề liên quan đến 
thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất.  

Quý III-IV - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Tài
chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công
thương, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, các Bộ, ngành có liên quan,
Uỷ ban nhân dân một số tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung
ương, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam, Hiệp
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a3) Xây dựng nội dung chuyên đề bồi dưỡng pháp luật phù 
hợp với từng đối tượng tham dự. 

hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam, Liên minh Hợp tác 
xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế 
doanh nghiệp. 

b) Xây dựng hệ thống bài giảng, tài liệu điện tử cung cấp
kiến thức pháp luật đầu tư, kinh doanh, các cam kết quốc
tế cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 34-40 bài
giảng điện tử đăng tải trên các phương tiện truyền thông và
mạng xã hội. Các bài giảng điện tử trong hệ thống phải liên
kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung; bồi dưỡng kiến thức
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật đầu tư, pháp luật
hợp đồng, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và
kinh doanh bất động sản, pháp luật về thuế, hải quan, pháp
luật về phá sản, pháp luật về thương mại quốc tế, pháp luật
giải quyết tranh chấp hợp đồng; nâng cao kỹ năng, nghiệp
vụ áp dụng pháp luật, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong
quá trình thi hành cho người quản lý, điều hành, người phụ
trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp
nhỏ và vừa.

Quý III-IV 

2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua
phương tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với
người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa, gồm: Tổ chức từ 02 - 06 lớp bồi dưỡng trực tuyến, 
chương trình tập huấn trực tuyến; 02- 06 lớp bồi dưỡng trực tiếp 
trên cả nước giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh
nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Tổ chức 02 -
04 lớp bồi dưỡng nhằm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô

Quý III-IV 
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hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. 

3. Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối 
thoại  

a) Tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý
chuyên sâu giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hiệp
hội, hội doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều
hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp
nhỏ và vừa gồm: Tổ chức từ 02 - 06 hội nghị đối thoại trực
tuyến, từ 04 - 08 hội nghị đối thoại trực tiếp về các chuyên
đề pháp lý chuyên sâu, vụ việc thực tiễn phát sinh trong
hoạt động đầu tư kinh doanh, vướng mắc, khó khăn khi
thực thi pháp luật giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
hiệp hội, tổ chức đại diện của doanh nghiệp, chuyên gia
pháp luật với người quản lý, điều hành, người phụ trách
công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài
chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế
hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin
và truyền thông, các Bộ, ngành
có liên quan, Uỷ ban nhân dân
một số tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Phòng
Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam,
Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam, Câu lạc bộ pháp chế
doanh nghiệp.

b) Xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật
về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b1) Xây dựng diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh 
doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 

Quý III-IV 
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nghiệp nhỏ và vừa với hình thức hợp lý, dễ truy cập, sử 
dụng, đăng tải thông tin cần tư vấn. 

b2) Điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu 
tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận câu hỏi, vụ việc tư 
vấn liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa; thu hút sự quan tâm của 
chuyên gia, Luật sư, luật gia có chuyên môn, kiến thức để 
giải đáp, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các khó khăn, 
vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3.2.Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội 
và các hình thức trực tuyến khác 

a) Tổ chức hoạt động tư vấn qua hệ thống thư điện tử, mạng
xã hội trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tư vấn pháp
luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xây dựng từ 22 – 26
phóng sự về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
và các vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp
sáng tạo thường gặp.

Quý III-IV 

3.3. Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn 
viên pháp luật 

Trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vấn viên pháp luật được 
đăng tải trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa 
chọn dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù 
hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định; 
doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử đến Chương 
trình (Bộ Tư pháp) đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật 

Quý III-IV 
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từ 20 - 28  vụ việc, vướng mắc theo quy định tại Nghị định 
số 55/2019/NĐ-CP. 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Nghị 
quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 
về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 
dịch COVID-19. 

4. Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 

4.1. Tổ chức triển khai  a) Phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
triển khai các quy chế để thực hiện Chương trình hỗ trợ 
pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2021-2025 

Quý III - Cơ quan chủ trì:  Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan tham gia: Bộ Công 
Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Nội vụ Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc 
bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên 
minh hợp tác xã Việt Nam. 

 

 

 

b) Xây dựng đội ngũ chuyên viên, nhân viên chuyên trách 
thường trực triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ 
trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2021-2025. 

Quý III 

c) Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 
thầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

Cả năm 

d) Tổ chức lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện 
hoạt động của Chương trình; kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các hoạt động được giao của Chương trình theo Quy 
chế triển khai Chương trình. 

Quý III-IV 

đ) Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các hoạt 
động của Chương trình năm 2022, tổng hợp các đề xuất, 

Quý IV 
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kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho 
năm 2023. 

e) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác
quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình;
tổ chức các cuộc họp thường xuyên của đơn vị thương trực
để kịp thời triển khai các hoạt động của Chương trình.

Cả năm 

4.2. Tổ chức kiểm tra, giám sát, 
đánh giá, tổng kết Chương trình 
năm 2022 

a) Tổ chức khảo sát nhằm xác định nhu cầu của doanh
nghiệp nhỏ và vừa để triển khai các hoạt động cung cấp
thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật
và đánh giá các hoạt động này của Chương trình.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động
của Chương trình theo quy định của Nghị định số
55/2019/NĐ-CP.

c) Tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện các hoạt
động của Chương trình, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để
làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

d) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối
tượng thụ hưởng, tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh
nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng khác có liên quan để
làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt
động hàng năm, tổng kết hoạt động của Chương trình năm
2021.

đ) Xây dựng Chương trình năm 2022. 

Quý III-IV - Cơ quan chủ trì:  Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công
thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn
Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp
chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác
xã Việt Nam.
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BỘ TƯ PHÁP 
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH  
HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Dự thảo ngày 28/12/2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ 
PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC BỘ, NGÀNH 

VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP 

 Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131) và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 
30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 – 2025 (Mục 69 Phụ lục III) giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan liên 
quan xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 
2022. Triển khai nhiệm vụ trên, ngày 01/11/2021, Bộ Tư pháp có Công văn số 
3982/BTP-PLDSKT gửi các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp về việc kết quả thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ 
quan, đơn vị. Tính đến ngày 27/12/2021, Bộ Tư pháp nhận được tổng số 14/225 
công văn của các Bộ, cơ quan ngang bộ phản hồi về nội dung trên; 08/226 bộ, 
cơ quan ngang bộ chưa có phản hồi về nội dung văn bản trên. Trên cơ sở báo 
cáo của các Bộ, cơ quan ngang bộ có thể thấy rằng, hoạt động hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai ở hầu hết bộ, cơ quan ngang bộ. 
Kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ
CHO DOANH NGHIỆP TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

5 Trong 14 bộ, cơ quan ngang bộ phản hồi, có 03 Bộ, cơ quan ngang bộ phản hồi về việc không triển khai  hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
6 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 về việc báo cáo bổ sung, tuy nhiên đến 
ngày 27/12/2021, Bộ Tư pháp chưa nhận được phản hồi của 08 Bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm: Bộ Công an, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc và Văn phòng Chính phủ. 
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Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, các Bộ, ngành triển 
khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ. Cụ thể,  

1. Hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp
luật 

 Trên cơ sở Công văn của các Bộ, ngành, có thể thấy rằng, trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các Bộ, ngành đều cập nhật văn bản pháp luật 
lên Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp cũng như người dân có thể truy cập 
dễ dàng và tiếp cận văn bản pháp luật mới ban hành một cách hiệu quả. Cụ thể 
như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã xây dựng cơ sở dữ liệu 
cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Năm 2008, 
Bộ Công thương đã xây dựng Trang thông tin pháp luật công thương nhằm kết 
nối đến doanh nghiệp và tạo điều kiện doanh nghiệp tham gia xây dựng pháp luật 
trong lĩnh vực công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật dữ liệu về văn 
bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tính đến 
tháng 11/2021, đã có 44 văn bản pháp luật được cập nhật. Các vướng mắc, kiến 
nghị của doanh nghiệp được Bộ trả lời kịp thời; Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
cập nhật dữ liệu về văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý lên Cổng thông tin 
điện tử của Bộ; công bố công khai thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử 
nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động được thuận lợi hơn; đăng tải văn bản xin  ý 
kiến lên mục dự thảo văn bản để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình 
xây dựng pháp luật các lĩnh vực quản lý của Bộ; Bộ Xây dựng đã xây dựng Trang 
thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ 
Xây dựng để cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành, tài liệu và đề 
cương giới thiệu Luật. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cập nhật 
văn bản kịp thời. Năm 2020, cập nhật 22 văn bản, tính đến tháng 10/2021, cập 
nhật 28 văn bản; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chuyên trang tin hỗ 
trợ cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, qua đó, Bộ đã cập nhật 96 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành 
hoặc chủ trì xây dựng. Ngoài ra, Bộ cập nhật các văn bản pháp luật mới để tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tiếp cận; Bộ Quốc phòng thường xuyên cập nhật, 
cung cấp cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trên cổng thông tin điện tử ngành pháp chế và cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc 
phòng; Ngân hàng Nhà nước luôn cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ngân hàng nhà nước lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Cổng 
thông tin của Ngân hàng nhà nước đã thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật; Bộ Y tế đã xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật 
để các doanh nghiệp truy cập và sử dụng; Bộ Tài chính đã nâng cấp phần mềm cơ 
sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành Tài chính, theo đó đã bổ sung thêm lĩnh vực 
“Doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính với các 
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chuyên mục như: Hỏi đáp chính sách, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ 
sở dữ liệu… Bộ Tài chính đã thực hiện cung cấp thông tin pháp luật kịp thời đến 
các đối tượng, theo đó đã thực hiện cập nhật, đăng tải thông tin pháp luật tài chính 
và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Trang thông tin pháp luật 
tài chính, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Công tác biên soạn, đăng tải đề cương giới thiệu văn bản quy phạm 
pháp luật tài chính, viết tin và bài về các văn bản quy phạm pháp luật  mới được 
thực hiện thường xuyên, kịp thời ngay khi văn bản được ban hành. Cụ thể: đã kịp 
thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 
trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền lên hệ Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định; Kịp thời cung 
cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật  do Bộ Tài chính chủ trì soạn 
thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để gửi Bộ Tư pháp làm 
thông cáo báo chí về tình hình ban hành văn bản của Chính phủ, trong đó có nhiều 
văn bản liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nói riêng  như: Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia 
hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 
cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 
27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người 
dân chịu tác động của dịch bệnh Covid-19... tính từ 15/11/2019 đến tháng 
01/12/2021, Bộ Tài chính đã cung cấp thông tin đối với 54 Nghị định của Chính 
phủ và 15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành để Bộ Tư pháp 
làm thông cáo báo chí. Về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai 
thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của Bộ Tài chính đối với vướng 
mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục 
thực hiện theo đúng các nội dung đã phân công quy định tại Quyết định số 
1106/QĐ-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế hỏi 
đáp chính sách tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, từ  
15/12/2019 đến 01/12/2021, Bộ Tài chính đã trả lời hàng nghìn câu hỏi của người 
dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về những vướng mắc, khó khăn liên quan 
đến lĩnh vực tài chính-ngân sách. Tại một số tổng cục và tương đương đã xây 
dựng, quản lý, trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời 
của tổng cục đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ví dụ như 
tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng Chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật 
trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, đã đăng 
tải hàng trăm tình huống hỏi đáp pháp luật về chứng khoán và thị trường để hỗ trợ 
pháp lý, phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nói riêng. Trong lĩnh vực hải quan, tại Cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Hải quan liên tục duy trì các mục, chuyên mục như: “dịch vụ công”, “văn 
bản” “chỉ đạo”, “đáng chú ý”, “tài liệu đối thoại với doanh nghiệp” “tổng hợp hỏi 
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đáp qua đối thoại doanh nghiệp”, “hỏi đáp về văn bản pháp luật” “trả lời vướng 
mắc doanh nghiệp”…Các kiến nghị, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp liên 
tục được đăng tải, cập nhật, giải đáp tại các mục, chuyên mục nêu trên. Qua đó 
giúp người khai hải quan, người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và các cá 
nhân, tổ chức có liên quan cập nhật, tìm hiểu kịp thời để thực hiện. 

 2. Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý 

 Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật trên Cổng/Trang thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị để thực hiện hoạt động cung cấp thông tin pháp lý thì 
hàng năm, Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, hội nghị để 
cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp. Kết quả cụ thể như sau: 

Trên cơ sở quy định của pháp luật, hàng năm Bộ Công thương xây dựng 
Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong 
đó, thống nhất công tác, chỉ đạo điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có 
hiệu quả chương trình, đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh 
nghiệp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho 
vướng mắc của doanh nghiệp, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật. 

 3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

Năm 2019, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về du lịch tại Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Định, Hà Nội … và hội 
nghị đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Năm 2020, Bộ đã tổ chức 
hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại Thanh Hóa, Phú Thọ; tổ chức lớp bồi 
dưỡng cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Sóc Trăng. 
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Bộ chỉ hỗ trợ dưới các hình thức 
như biên soạn, đăng tải tin, bài tại Cổng thông tin của Bộ; thực hiện truyền thông, 
viết tin, bài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các báo, tạp chí chuyên ngành 
về pháp luật, kinh doanh.  

 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của 
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
năm 2020; Quyết định số 1707/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 về Chương trình phổ 
biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021; thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ thông tin, lồng ghép thông qua các lớp tập huấn, phổ biến 
văn bản pháp luật ngành xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ 
chức, cá nhân. 

Trong hai năm 2020 và 2021, tại các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ 
Tài chính đã tổ chức hàng nghìn hội nghị, hội thảo, họp báo để tuyên truyền, phổ 
biến và tập huấn về các chính sách mới trong các lĩnh vực chứng khoán, hải quan, 
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thuế, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm và giá cho các đối tượng chịu sự tác động 
trực tiếp của văn bản.  

 4. Hoạt động tư vấn pháp luật 

Bộ VH,TT&DL  tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp để rà soát các văn bản 
pháp luật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch 
Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

Bên cạnh đó, năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quyết định 
số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020, hướng dẫn việc công nhận và công bố mạng 
lưới tư vấn viên pháp luật và đã công nhận 02 tổ chức và 07 cá nhân. Ngoài ra, 
Bộ Công thương phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp cung cấp 
thông tin, giới thiệu thành viên đủ điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp 
luật ngành công thương. 

Hàng năm, Bộ ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (năm 2020); chủ động thực hiện hoạt động tư vấn, giải 
đáp pháp luật cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức (văn bản, email, điện thoại 
hoặc hướng dẫn trực tiếp); xây dựng tài liệu phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho doanh nghiệp; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; tổ chức lớp tập huấn, hội thảo đối thoại cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực pháp luật về khoa học, công nghệ dưới 
hình thức trực tuyến và trực tiếp; lồng ghép nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trong các nhiệm vụ triển khai các chương trình, đề án như Chương trình 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ năm 2020; Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”… 

Bộ Xây dựng tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 
nghiệp thông qua các hình thức, phương tiện như báo, tạp chí xây dựng trên một 
số chuyên mục như “Bạn đọc hỏi – Bộ Xây dựng trả lời”; “Hỏi-Đáp pháp luật”; 
đăng tải nhiều bài viết lên chuyên mục “Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật”. 

Về giải đáp pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời các công văn 
của doanh nghiệp gửi đến qua hệ thống hồ sơ công việc, cổng dịch vụ công quốc 
gia, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ, qua hòm thư điện tử, điện 
thoại hoặc giải đáp trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm…Bên cạnh đó, 
quá trình xây dựng pháp luật, Bộ lấy ý kiến của các doanh nghiệp thông qua Phòng 
Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và trực tiếp đăng lên Cổng 
thông tin của Bộ. 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp liên 
quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động kinh tế thông qua hình thức như giải đáp 
trực tiếp, thông qua điện thoại, bằng văn bản, thư điện tử… được tiến hành thường 
xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.Các vướng mắc pháp lý của 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngân hàng nhà nước 
đều được trả lời kịp thời bằng văn bản hoặc thông qua cổng thông tin điện tử của 
Chính phủ. 

Ngân hàng nhà nước đã cử thành viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp 
luật của Bộ Tư pháp và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với người nộp thuế, 
người khai hải quan và các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc cũng như hướng 
dẫn, giải đáp cho người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau cụ 
thể: Trong lĩnh vực hải quan: Tổng cục Hải quan và các Cục, Chi cục Hải quan 
đã tổ chức các cuộc đối thoại với người nộp thuế, người khai hải quan và các 
doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Tính từ 15/11/2019 đến 15/11/2021, trong 
lĩnh vực hải quan đã tổ chức 93 cuộc đối thoại định kỳ với người nộp thuế, người 
khai hải quan. Thông qua Hội nghị đã giải đáp trực tiếp 741 lượt kiến nghị, vướng 
mắc của doanh nghiệp. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền của cấp tổ chức 
đối thoại 69 (vướng mắc) đã được tổng hợp, báo cáo cấp trên trả lời. Tính từ 
15/11/2019 đến 15/11/2021, các đơn vị hải quan đã tiếp nhận, giải quyết 36.339 
lượt điện thoại đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp luật hải quan; 20.678 lượt 
yêu cầu cung cấp thông tin pháp luật tại trụ sở cơ quan hải quan; 8.158 trường 
hợp đề nghị hướng dẫn, giải đáp bằng văn bản; đã đăng tải trên các trang thông 
tin điện tử 12.274 lượt văn bản quy phạm pháp luật, 16.595 tin, bài tuyên truyền 
về pháp luật hải quan; in ấn và phát hành 35.500 tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền pháp 
luật, phát ra 4.166 phiếu điều tra, khảo sát nhu cầu tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp 
thông tin của người khai hải quan, người nộp thuế; Trong lĩnh vực thuế: Trong 
năm 2020, ngành Thuế đã tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp cho 
hơn 900 doanh nghiệp. Tại các cơ quan thuế địa phương đã giải đáp vướng mắc 
cho người nộp thuế khoảng 14.000 bằng văn bản, khoảng 70.000 lượt hỗ trợ qua 
hình thức điện tử (thư điện tử, trang thông tin điện tử, điện thoại...) cho khoảng 
26.000 người tham dự; khoảng 250 buổi đối thoại với lượng người tham dự 
khoảng 20.000 người, tiến hành khoảng 600 cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ 
trợ của người nộp thuế với lượng người tham gia khảo sát khảo sát khoảng 10.000 
người. Ngoài ra, cấp phát hơn 500 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hỗ trợ chính sách, hướng 
dẫn quyết toán thuế... Tại các cuộc đối thoại này, các cán bộ, công chức thuế đã 
trực tiếp trả lời, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về các nội dung chính 
sách cũng như thủ tục hành chính thuế giúp tháo gỡ khó khăn cũng như nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Trong năm 2021, do tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành thuế đã triển khai hỗ trợ doanh nghiệp 
bằng hình thức điện tử như gửi các văn bản hướng dẫn cho người nộp thuế qua 
địa chỉ email hoặc gửi trực tiếp vào zalo người dùng. Trong năm 2021, toàn ngành 
đã gửi thư điện tử để cung cấp thông tin cho người nộp thuế với hơn 5 triệu email; 



85 
 
thực hiện hỗ trợ được hơn 200.000 lượt cho người nộp thuế thông qua việc giải 
đáp, hỗ trợ qua zalo, fanpage của cụ thuế. Tại các cụ thuế địa phương đã giải đáp 
vướng mắc cho người nộp thuế khoảng 12.300 văn bản, hỗ trợ trực tiếp tại cơ 
quan thuế qua bộ phận một cửa khoảng 315.000 lượt, cấp phát khoảng hơn 
600.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hỗ trợ chính sách, hướng dẫn quyết toán thuế; phối 
hợp với các cơ quan báo chí viết và đăng tải gâng 90.000 tin, bài; tổ chức khoảng 
180 buổi tập huấn với khoảng hơn 80.000 lượt người tham dự; tổ chức khoảng 
140 đối thoại với khoảng hơn 40.000 lượt người tham dự. Tại các hội nghị đã 
nhận và trả lời hơn 1.600 câu hỏi do các doanh nghiệp, các độc giả gửi đến, đồng 
thời các cục thuế đã thực hiện biên soạn, công khai trên website của các cụ thuế; 
Trong lĩnh vực chứng khoán: Tham gia hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hướng 
dẫn, giải đáp pháp luật cho cá nhân, tổ chức bằng văn bản, qua đường dây 
nóng...các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng, các quy định liên quan đến Luật Chứng khoán 
2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán 
phái sinh... Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng các nội dung liên quan 
đến thủ tục hành hành chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Quyết 
định công bố thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thực hiện 
thủ tục hành chính dễ dàng, thuận tiện. Ngoài ra, liên quan đến nhiệm vụ giải 
quyết thủ tục hành chính về thông báo/thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 
công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên hệ chặt chẽ với các cơ 
quan liên quan đến xây dựng sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp nhằm đảm bảo 
sự thống nhất quy định của pháp luật và tháo gỡ vướng mắc phát sinh khi doanh 
nghiệp thực hiện thông báo/thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

Ngoài ra, ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp 
xây dựng và ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, một số nội dung mới liên quan 
đến kinh phí được quy định tại như việc duy trì và cập nhật mạng lưới tư vấn 
viên...trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đã được quy định trong Thông tư số 
64/2021/TT-BTC. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN 
CHO DOANH NGHIỆP 

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ thời điểm Nghị định số 55/2019/NĐ-
CP ngày 24/6/3029 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có hiệu lực 
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pháp luật, các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác mà đặc biệt là tổ chức đại diện cho 
doanh nghiệp triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như: 

 1. Hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp 
luật 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng và vận 
hành Trang tin để chuyển tải thông tin pháp luật đến doanh nghiệp. 

 2. Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý 

VCCI đã biên soạn và phát hành tài liệu, cẩm nang, ấn phẩm về pháp luật: 
Cẩm nang xuất khẩu Việt Nam, Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam – EU”, Cẩm nang “CPTPP và cơ hội thị trường 
Canada”, cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam 
là thành viên”…ngoài ra, VCCI đã phát hành bản tin online Doanh nghiệp xây 
dựng pháp luật: thông tin những chính sách mới, những thông tin soạn thảo văn 
bản quy phạm pháp luật”. Ngoài ra, VCCI cũng phối hợp nhiều đơn vị khác thực 
hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật như tham gia talkshow, phỏng 
vấn, …VCCI đã có những chương trình cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, hỗ trợ doanh nghiệp như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Cộng đồng 
kinh tế ASEAN; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Hiệp định Thương mại Tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA); Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Hiệp định Đối 
tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP-CPTPP); Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tư 
nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm 
ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19; Hỗ trợ phát triển DNNVV trong 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thông qua tuyên truyền, phổ biến Luật hỗ trợ 
DNNVV và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ khởi nghiệp sáng 
tạo cho DNNVV; Hỗ trợ DNNVV do nữ làm chủ đổi mới phương thức quản lý 
doanh nghiệp trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập; Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong tái cơ cấu 
kinh tế; Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được với các nguồn lực, xúc tiến 
phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị, năng lực lập 
kế hoạch và năng lực cạnh tranh. Năm 2017 đến năm 2020, VCCI đã tổ chức gần 
4300 khóa đào tạo với hơn 200.000 lượt doanh nghiệp tham dự. Năm 2020, VCCI 
đã tổ chức tư vấn cho hơn 9.000 lượt doanh nghiệp; cung cấp thông tin trực tiếp 
cho gần 80.000 lượt doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, 
PPP, các cam kết FTA… 

3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
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Năm 2019, 2020, Câu lạc bộ pháp chế cho doanh nghiệp đã tổ chức 10 lớp 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tọa đàm, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. 
Trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật. 

 4. Hoạt động tư vấn pháp luật 

 VCCI tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, diễn đàn, đối thoại như: Thủ tướng với 
doanh nghiệp: hàng nghìn doanh nghiệp tham gia cuộc gặp (trực tiếp và trực 
tuyến), thể hiện tâm tư nguyện vọng. Trên cơ sở các kiến nghị của cộng đồng 
doanh nghiệp; Tổ chức tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (02 kỳ) một 
năm; Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan 
về Thuế và Hải quan tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh; Hội nghị đối thoại với cộng 
đồng doanh nghiệp về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế tại nhiều địa 
phương; khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động Cải cách thủ tục hành chính của 
ngành Thuế và Hải quan; Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-
2023 với Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam nhằm đảm bảo sự chia sẻ, phản biện, thống nhất trong việc đề xuất, ban hành 
các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên công đoàn, phù hợp 
với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao 
động và công đoàn; phối hợp với Oxfam, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam 
(ILO) triển khai chương trình thí điểm nâng cao năng lực tổ chức đại diện Người 
sử dụng lao động cấp tỉnh, các khóa tập huấn về thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi 
làm việc, cũng như xây dựng dự án cải thiện số lượng và chất lượng việc làm 
thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm tại Việt Nam...  

 Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thường xuyên rà soát 
văn bản pháp luật có khó khăn, vướng mắc, chồng chéo gây khó khăn cho doanh 
nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp7. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP  

Trên cơ sở đó, có thể thấy rằng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa được triển khai tại nhiều Bộ, ngành nhằm hỗ trợ pháp luật cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện 
nay. Tuy nhiên, quá trình tổ chức hoạt động này, còn gặp một số vướng mắc, khó 
khăn từ cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện. Cụ thể: 

                                                 
7 Có Phụ lục rà soát kèm theo. 
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1. Về quy định của pháp luật 

- Về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ 
quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 
8 Nghị định 55/2019/NĐ-CP: Hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc doanh 
nghiệp khi gửi các vướng mắc pháp lý có phải cung cấp tài liệu chứng minh đó 
là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không. Do đó, khi cơ quan nhà nước trả lời không 
có căn cứ để xác định doanh nghiệp đó có phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay 
không, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối 
với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa là khó triển khai trên thực 
tế8. 

- Luật Doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành ngày 
12/6/2017. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định là: Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện nay Nghị định số 39/2018/NĐ-CP đã được thay 
thế bởi Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021) và Nghị định số 55/2019/NĐ-
CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  Tại khoản 4, 
Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP hiện nay đã quy định các bộ và cơ quan ngang bộ phải có trách 
nhiệm xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 
khi đó tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã quy định các bộ, ngành có trách 
nhiệm “Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ làm đầu mối triển khai 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị 
định này, xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ 
”.  

 Việc một bộ, ngành phải xây dựng hai mạng lưới tư vấn viên bao gồm: 
Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Mạng lưới tư vấn viên 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể gây ra sự chồng chéo, bất cập 
liên quan đến việc tuyển chọn tư vấn viên (do các quy định về mạng lưới tư vấn 
viên tại 02 Nghị định có sự khác nhau về quy trình thực hiện hỗ trợ, mức hỗ trợ 
cũng khác nhau...)9. 

 - Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đã quy định mạng lưới 
tư vấn viên như sau: “Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng 
lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức 
hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều 
kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện thông 
báo tham gia và được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai”. Theo đó, đối 

                                                 
8 Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước 
9 Ý kiến của Bộ Tài chính 
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chiếu với các tiêu chí để tuyển chọn tư vấn viên pháp luật và tổ chức tư vấn viên 
pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008  về tư vấn viên pháp 
luật đã không còn phù hợp, cụ thể như sau: 

 (i) Theo Quy định tại Điều 19 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16/7/2008 thì Tư vấn viên pháp luật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt 
Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây: 

“+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không 
phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa 
được xóa án tích; 

+ Có bằng cử nhân luật; 

+ Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên. 

Tư vấn viên pháp luật được cấp thẻ tư vấn viên pháp luật. Tư vấn viên pháp 
luật được hoạt động trong phạm vi toàn quốc 

Công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân không được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật”. 

(ii) Theo Quy định tại Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì điều kiện 
thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật như sau: “Có ít nhất hai tư vấn viên pháp 
luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 
làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 
làm việc theo hợp đồng lao động; Có trụ sở làm việc của Trung tâm”. 

 Trong khi đó, các Bộ hiện nay với chức năng, nhiệm vụ là quản lý trên 
nhiều lĩnh vực, việc tạo ra giới hạn trong tuyển chọn vào mạng lưới tư vấn viên 
pháp luật chỉ bao gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoặc những cá nhân phải 
có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên và không 
phải công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân sẽ gây ra nhiều khó khăn, bất cập trong việc tuyển 
chọn đội ngũ tư vấn viên có chất lượng, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực mình 
tư vấn10. 

- Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Bộ, cơ quan 
ngang bộ về việc lập và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật, nhưng không 
có quy định hướng dẫn tiêu chí công nhận tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện và 
không giao cho cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn11. 

- Điều 9 Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định về căn cứ để Bộ, cơ quan 
ngang bộ quyết định việc hỗ trợ chi phí tư vấn thông qua tư vấn viên còn sơ sài, 
lỏng lẻo (chỉ bao gồm tờ khai của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh 

                                                 
10 Ý kiến của Bộ Tài chính 
11 Ý kiến của Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước 
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nghiệp và hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý giữa tư vấn viên và doanh nghiệp). 
Do vậy mà việc xem xét quyết định hỗ trợ chi phí trên còn nhiều vấn đề, chưa 
kiểm soát được chất lượng của hoạt động tư vấn là thực chất hay giả tạo…12 

- Do quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật có nhiều sửa đổi, bổ sung, hệ 
thống quy phạm pháp luật còn nhiều chồng chéo, dẫn đến một số cơ chế, chính 
sách chưa thực thi hoặc khó thực thi, vì vậy có nhiều tình huống pháp lý chưa thể 
giải đáp kịp thời, thỏa đáng theo yêu cầu của doanh nghiệp13. 

2. Về điều kiện biên chế bảo đảm cho việc thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý doanh nghiệp 

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tại các Bộ được giao cho Vụ Pháp 
chế là đầu mối nhưng ở cấp Sở chưa thống nhất đơn vị đầu mối (có Sở giao cho 
Văn phòng, có Sở lại giao cho phòng chuyên môn). Bên cạnh đó, số lượng cán bộ 
làm công tác pháp chế còn ít, hầu hết đều làm nhiệm vụ kiêm nhiệm mà chưa bố 
trí được cán bộ chuyên trách, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tổ 
chức cũng như các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Mặt khác, chưa có 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng riêng về kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ, công 
chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Do đó hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính chất thụ động 
khi có yêu cầu của doanh nghiệp, địa phương14.  

- Chế độ đãi ngộ đối với những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp chưa có, do đó không thu hút được cán bộ, nhất là những người có 
năng lực vào làm việc15.  

 3. Về kinh phí 

Kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế, 
thiếu tập trung và chủ yếu gắn với kinh phí của các hoạt động xây dựng pháp luật 
khác nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn rất hạn 
chế so với nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp16. 

Chưa huy động được các nguồn xã hội hóa. 

                                                 
12 Ý kiến của Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước 
13 Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
14 Ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Viện hàn lâm khoa 
học xã hội 
15 Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
16 Ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Câu lạc bộ pháp chế 
doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp 
Việt Nam. 
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4. Về việc tổ chức thực hiện Chương trình 

- Một số bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương chưa kịp thời xây 
dựng, ban hành và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa theo từng năm và giai đoạn. Sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và tổ chức 
đại diện cho doanh nghiệp, chuyên gia chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả17. 

- Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiến hành chưa thường 
xuyên và chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp18. 

- Phương pháp, hình thức thực hiện hoạt động còn chưa kết hợp hài hòa 
giữa hình thức truyền thống và hiện đại, chưa tận dụng thành quả của Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ Tư19. 

- Chưa có sự bố trí kinh phí phù hợp để xây dựng Trang tin, do đó mà việc 
nâng cấp, bảo trì không được tiến hành chưa thường xuyên, nên chưa phát huy 
hiệu quả của Trang tin. 

- Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị đối thoại, Tọa đàm chưa bao 
phủ hết các tỉnh thành, chỉ thực hiện ở một số địa phương và hiệu quả chưa cao. 
Vì vậy, chưa đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa20. 

- Chưa huy động được sự tham gia của các chuyên gia có trình độ chuyên 
môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn, do cả lý do chủ quan và khách quan, mà 
trong đó, do yếu tố kinh phí thấp nên không thu hút được sự tham gia của các 
chuyên gia cao cấp21. 

- Việc tổ chức thực hiện một số Bộ còn chưa độc lập, phụ thuộc vào công 
tác pháp chế của Bộ nên hiệu quả chưa cao. 

- Việc xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí 
tư vấn pháp luật còn khó triển khai và không khả thi22. 

6. Về phía doanh nghiệp 

Một số doanh nghiệp vẫn còn chậm chủ động tìm hiểu, cập nhật các văn 
bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung dẫn đến tình trạng 
làm chưa đúng quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp chưa bố trí cán bộ 
phụ trách công tác pháp chế hoặc chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ 
pháp chế; chưa có thói quen thuê luật sư tư vấn pháp lý. Trình độ hiểu biết pháp 
luật và áp dụng pháp luật của chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp còn hạn 

                                                 
17 Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
18 Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp 
19 Ý kiến của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp 
20 Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp 
21 Ý kiến của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp 
22 Đề xuất của Bộ Y tế 
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chế, nhất là pháp luật về quyền tác giả, do đó làm hạn chế khả năng cạnh tranh 
cũng như tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp23.  

Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức tới công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp, đặc biệt là các quyền lợi được hỗ trợ pháp lý theo quy định tại 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Thậm chí, các cơ quan nhà nước phải thực hiện 
công tác vận động, gọi điện thoại đôn đốc mới tham gia hoặc cử cán bộ tham gia 
các Hội nghị bồi dưỡng, đối thoại về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp24. 

Trình độ cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đồng đều; 
nhiều cán bộ chưa có bằng tốt nghiệp chuyên ngành luật mà chỉ tham gia các khóa 
đào tạo ngắn hạn; thiếu kỹ năng tư vấn cho chủ doanh nghiệp, cũng như quá trình 
hoạt động của doanh nghiệp để hạn chế rủi ro. 

Khả năng tiếp cận thông tin pháp lý của doanh nghiệp là hạn chế; sự tham 
gia của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa cao. Không chỉ pháp luật Việt 
Nam và pháp luật quốc tế, phần lớn doanh nghiệp chỉ biết đến tên của các hiệp 
định quốc tế mà không quan tâm đến nội dung của các cam kết quốc tế25. 

Số lượng doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật còn hạn 
chế, do đó, mà nhận thức pháp luật của doanh nghiệp chưa cao, không chủ động 
để hạn chế rủi ro mà họ chỉ quan tâm đến vấn đề pháp lý khi doanh nghiệp có 
tranh chấp. 

Hiện nay tại một số tỉnh, thành phố còn tình trạng doanh nghiệp cố ý làm 
trái hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để kinh doanh trái phép như: các doanh 
nghiệp, cá nhân đăng ký giấy phép kinh doanh quán bar, phòng trà, nhà hàng club 
(do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép), nhưng thực tế bên trong đều có biểu diễn, 
mở nhạc công suất lớn, nhảy múa... hoạt động quá giờ quy định; kinh doanh 
karaoke núp bóng dưới hình thức mở phòng thu âm... 

Một số doanh nghiệp cập nhật thông tin nhưng triển khai tại công ty/doanh 
nghiệp chưa hiệu quả, khó thay đổi thói quen về nhận thức pháp luật26.  

7. Nguyên nhân khác 

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tư vấn, trong 
khi số lượng yêu cầu tư vấn, hướng dẫn qua email, điện thoại ngày càng cao27. 

                                                 
23 Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
24 Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp 
25 Ý kiến của Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam 
26 Ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
27 Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 
- 2030 

1. Về thể chế, chính sách 

 - Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp góp phần cải cách thủ tục hành chính, phát triển và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 
số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 
202028. 

 - Có văn bản hướng dẫn các Bộ, địa phương về xây dựng và thực hiện 
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong trường hợp không 
xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 39/2018/NĐ-
CP để cơ quan tham mưu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ 
thuận lợi trong triển khai thực hiện29. 

- Có văn bản hướng dẫn xác định như thế nào là vướng mắc pháp lý liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để cơ quan nhà nước 
có cơ sở xác định đối tượng được hỗ trợ. Ngoài ra, sửa đổi quy định về việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo phù hợp với thực tế30. 

- Bổ sung quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận mạng lưới tư vấn 
viên pháp luật và bổ sung các hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa phải cung 
cấp khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên, 
tránh việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở để nhận chi phí hỗ trợ không thực chất. 
Có thể đề xuất xây dựng Đề án liên quan đến mạng lưới tư vấn viên pháp luật để 
các Bộ, ngành triển khai hiệu quả31. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động xây dựng pháp luật, mở ra không 
gian để doanh nghiệp được tham gia khi xây dựng, hoàn thiện pháp luật và các 
doanh nghiệp được tiếp cận một cách đồng đều32. 

2. Biên chế 

                                                 
28 Đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
29 Đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
30 Đề xuất của Ngân hàng Nhà nước. 
31 Đề xuất của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước. 
32 Đề xuất của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
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- Tăng cường năng lực về nhân sự, tổ chức và cơ sở hạ tầng đảm bảo thực 
hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý; có chế độ đãi ngộ tốt để thu nguồn nhân lực 
chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn33. 

- Thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng, 
nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp; phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp34. 

3. Kinh phí  

Bố trí kinh phí cho các Bộ ngành để xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định tại 
Nghị định 55/2019/NĐ-CP cũng như hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của 
các Bộ35. 

Huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp; hoặc mô hình hợp tác công tư PPP, theo đó tư nhân kết hợp với nhà nước cùng 
thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa36. 

4. Về tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thuộc cả ba nhóm 
hoạt động theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành giai đoạn 2021 -2025, 
bao gồm: nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý; nhóm hoạt động bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật; nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Phối hợp chặt chẽ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa 
cơ quan quản lý nhà nước với các Hiệp hội, các hội về các vấn đề pháp lý liên 
quan37. 

- Xây dựng và cập nhật thường xuyên thông tin về các tổ chức tham gia vào 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở 
trung ương và địa phương, các tổ chức tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp của 
các Bộ, ngành và của địa phương để thuận tiện cho việc phối hợp giữa các đơn vị 
này tham gia thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp38. 

                                                 
33 Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa 
học xã hội Việt Nam. 
34 Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. 
35 Đề xuất của Bộ Y tế, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp. 
36 Đề xuất của Bộ Xây dựng,Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 
37 Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
38 Đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Chia sẻ thông tin, kết nối của các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa các bộ, 
ngành do các doanh nghiệp kinh doanh sẽ liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều 
bộ, ngành39. 

- Đa dạng hình thức, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng đội ngũ 
chuyên gia tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tư vấn pháp luật. Trong đó tạo điều 
kiện các tổ chức dịch vụ pháp lý tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật40. 

- Hiện đại hóa, tăng cường phối hợp, tìm kiếm và sử dụng nguồn lực hiệu 
quả: Phối hợp 03 mối quan hệ: Nhà nước (trung ương - địa phương); Nhà nước 
(giữa các Bộ, các địa phương); và Nhà nước với tổ chức khác; ứng dụng công 
nghệ thông tin vào việc tổ chức các hoạt động của chương trình...41 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai hỗ trợ, tư vấn pháp lý 
cho doanh nghiệp thích ứng tình hình mới42. 

 - Đa dạng các hình thức cung cấp thông tin để nhiều đối tượng có thể tiếp 
cận nguồn thông tin thích hợp và dễ dàng hơn, đẩy mạnh những hình thức áp dụng 
khoa học công nghệ hiện đại43; 

 - Phối hợp với nhiều cơ quan/ tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để 
huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cũng như cung cấp nhiều 
thông tin nhất tới doanh nghiệp44. 

5. Truyền thông, phát triển mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 

 - Cần tăng cường hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ các cơ quan 
nhà nước (cả pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế): cải thiện mức độ đầy 
đủ của các loại thông tin cung cấp cho các đối tượng liên quan, mức độ cập nhật 
và tính thân thiện của các trang tin điện tử. Đặc biệt, cần tập trung hơn nữa vào 
việc cung cấp các thông tin pháp luật hữu ích cho doanh nghiệp chứ không chỉ 
đơn thuần là VBQPPL45;  

 - Chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, nơi thông tin pháp lý còn hạn chế46. 

 - Đa dang hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật của 

                                                 
39 Đề xuất của Bộ Y tế. 
40 Đề xuất của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 
41 Đề xuất của nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp. 
42 Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ 
43 Đề xuất của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
44 Đề xuất của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
45 Đề xuất của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
46 Đề xuất của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
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doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức 
pháp lý cho doanh nghiệp47. 

 6. Giải pháp khác 

 - Bổ sung đối tượng hỗ trợ pháp lý và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 
hợp tác, trong đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam là đơn vị thực hiện48. 

 - Các bộ, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt phản 
ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân về các chính 
sách trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý các bất cập trong các chính sách, 
quy định. Đối với những những chính sách chậm triển khai hoặc chưa phù hợp 
Chính phủ cần sớm xem xét, chỉ đạo kịp thời và điều chỉnh quy định phù hợp với 
tình hình để hỗ trợ nền kinh tế mà trọng tâm là vực dậy khu vực doanh nghiệp, 
HTX mà vẫn đồng thời đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch. Khảo sát, nghiên 
cứu nhu cầu của các doanh nghiệp, các đối tượng khác để đáp ứng yêu cầu thông 
tin sát thực tiễn nhất, hiệu quả nhất; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa VCCI 
và các địa phương để nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp49. 

 Trên cơ sở phản hồi của các Bộ, ngành thể hiện được kết quả thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua và 
các khó khăn, vướng mắc mà Bộ, ngành gặp phải trên thực tế./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
48 Đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
49 Đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
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BỘ TƯ PHÁP 
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH  
HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Dự thảo ngày 28/12/2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ 

PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG  

 Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131) và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 
30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 – 2025 (Mục 69 Phụ lục III) giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan liên 
quan xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 
2022. Triển khai nhiệm vụ trên, ngày 01/11/2021, Bộ Tư pháp có Công văn số 
3982/BTP-PLDSKT gửi các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp về việc kết quả thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ 
quan, đơn vị. Tính đến ngày 27/12/2021, Bộ Tư pháp nhận được tổng số 60/6350 
báo cáo của các địa phương về nội dung trên; 03/6351 địa phương chưa có phản 
hồi về nội dung văn bản trên. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương có thể 
thấy rằng, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển 
khai ở hầu hết các địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hạn 
chế rủi ro cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả cụ 
thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện

1. Hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp
luật 

50 Không có địa phương báo cáo về việc không triển khai  hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
51 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 về việc báo cáo bổ sung, tuy nhiên đến 
ngày 27/12/2021, Bộ Tư pháp chưa nhận được báo cáo của 03 địa phương, bao gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Quảng 
Ngãi. 
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 Trên cơ sở Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ 
về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và 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  

địa phương thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do 
địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và xây dựng chuyên 
mục về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc 
Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp/Trang thông tin của đơn vị. Theo đó, hàng 
năm, các địa phương mà trong đó đa số các địa phương giao cho Sở Tư pháp làm 
đầu mối thực hiện cập nhật và số lượng văn bản pháp luật do địa phương ban hành 
được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia với tỷ lệ gần như 100%. Cụ thể như: 

- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý trên
Trang thông tin điện tử của Sở và Trang thông tin cấp huyện, đảm bảo cập nhật 
kịp thời các văn bản liên quan đến doanh nghiệp. 

- Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xây dựng và công khai
trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bộ câu hỏi – trả lời về 
thủ tục hành chính và thường xuyên đăng tải các văn bản pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư, 
doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong năm 
2021, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp cập nhật 53 VBQPPL và thường xuyên rà soát 
văn bản pháp luật đã có trong cơ sở dữ liệu do địa phương cập nhật. 

- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre đã cập nhật 127 văn bản pháp luật do địa phương
ban hành trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và Công báo tỉnh. 

- Năm 2021, UBND tỉnh An Giang cập nhật 24 Nghị quyết, 92 Quyết định,
24 Chỉ thị. 

- UBND tỉnh Tây Ninh đã cập nhật 12 Nghị quyết, 22 Quyết định và thường
xuyên cập nhật văn bản pháp luật và hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu pháp 
luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và các cơ quan có liên quan đăng tải toàn bộ
văn bản hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành cũng như văn bản pháp luật do 
UBND tỉnh thông qua, ký ban hành đăng lên Trang thông tin điện tử cũng như 
Công báo tỉnh để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. 

- Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đăng tải 68 VBQPPL trên cơ sở dữ
liệu Quốc gia, bên cạnh đó duy trì chuyên mục “Lấy ý kiến đối với việc thực hiện 
các VBQPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành”. Ngoài ra, 
biên soạn và đăng tải thông tin lên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” 
trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 
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 - Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã cập nhật 168 VBQPPL lên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật. 

 - Năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật 22 Nghị quyết, 72 quyết 
định; năm 2021, cập nhật 31 Nghị quyết và 66 quyết định vào cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật. Ngoài ra, UBND tỉnh rà soát và đăng tải 560 VBQPPL của Trung 
ương và 233 văn bản của địa phương lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban 
ngành. 

 - UBND thành phố Hải Phòng thường xuyên cập nhật VBQPPL lên chuyên 
mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; chỉ đạo Sở 
Tư pháp phối hợp với cơ quan liên quan rà soát VBQPPL do thành phố ban hành, 
lập Hệ dữ liệu VBQPPL có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, 
đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và các báo, đài ở 
thành phố Hải Phòng. Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố 
chính thức hoạt động với hơn 750 tin, bài, ảnh, các thông tin pháp luật thương 
mại, đầu tư nước ngoài, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế… được cập 
nhật thường xuyên. 

 - UBND tỉnh Bình Dương thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát, cập 
nhật nội dung, hiệu lực của văn bản pháp luật do địa phương ban hành lên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật, từ khi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ 
có hiệu lực thi hành, Bình Dương đã cập nhật 125 văn bản pháp luật. Bên cạnh 
đó, Bình Dương cũng đã thực hiện đăng tải đầy đủ các thông tin hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên cổng 
thông tin của tỉnh. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang thường xuyên đăng tải, kịp thời văn bản pháp 
luật do địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trong đó, 
năm 2020, đăng tải 09 Nghị quyết, 48 Quyết định; năm 2021, đăng tải 11 Nghị 
quyết và 58 quyết định. Tháng 7/2021, đã xây dựng chuyên mục cơ sở dữ liệu về 
vụ việc, vướng mắc pháp lý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, đã có 03 văn bản 
được đăng tải trên cơ sở này với 335 lượt truy cập. 

 - Năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã cập nhật 39 VBQPPL do địa phương 
ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tham mưu UBND tỉnh thực hiện trình tự, 
thủ tục xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh 
Tuyên Quang thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đã đăng tải 110 VBQPPL 
do địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

 - UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên 
cập nhật văn bản, chính sách mới lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đã cập nhật 
và đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 41 VBQPPL. 
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 - Tính đến ngày 15/11/2021, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang cập nhật 50 
VBQPPL vào cơ sở dữ liệu quốc gia của tỉnh. 

 - Tỉnh Quảng Ninh luôn duy trì việc cập nhật, đăng tải thường xuyên 
VBQPPL của TW, của tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Long An cập nhật đầy đủ và kịp thời văn bản pháp luật 
do địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đồng thời các 
sở, ban, ngành đăng tải văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước lên 
Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

 - 100% văn bản do địa phương ban hành, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã 
cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - 100% văn bản do địa phương ban hành, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã 
cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
và Trang thông tin của các sở, ban, ngành. 

 - Năm 2020, 2021, Hà Tĩnh đã ban hành và cập nhật thêm 112 văn bản pháp 
luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình cập nhật thêm 89 văn bản pháp luật lên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật trong năm 2020, 2021 

 - Từ 01/9/2019, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã cập nhật thêm 133 văn bản 
pháp luật của tỉnh. 

 - Năm 2021, Sở Tư pháp Hải Dương phối hợp cơ quan liên quan cập nhật 
33 văn bản pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Ngoài ra, Sở Tư 
pháp đã tiến hành xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên 
Cổng thông tin điện tử của Sở 

- UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật tới Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Giao Sở Tư pháp 
quản lý và cập nhật kịp thời, đầy đủ các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 
hành (từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 31/10/2021) đã cập nhật 129 VBQPPL 

 - UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên 
cập nhật văn bản lên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

 - Từ 01/01/2018 đến 15/11/2021, tỉnh Lai Châu đã đăng tải, cập nhật 231 
văn bản pháp luật do địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - Từ 16/8/2019 đến 15/11/2021, UBND tỉnh Sơn La đã cập nhật 133 văn 
bản do địa phương ban hành lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã đăng tải và cập nhật 572 văn bản pháp luật 
lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 
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 - Tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Kiên Giang giao và Sở Tư pháp 
đã cập nhật 777 văn bản pháp luật (năm 2021 cập nhật mới 26 văn bản) lên cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật, sau đó trích xuất về Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
và Trang thông tin của Sở Tư pháp. Năm 2021, Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
cập nhật 11 văn bản liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - UBND tỉnh Cà Mau kịp thời đăng tải đầy đủ văn bản pháp luật do địa 
phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Trang thông tin điện 
tử của các đơn vị (ví dụ như Cục Thuế tỉnh đăng tải 54 văn bản pháp luật lên 
Trang thông tin điện tử của Cục Thuế...). 

 - Năm 2020, 2021, Thái Nguyên đã cập nhật thêm 160 văn bản pháp luật 
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Nông thường xuyên cập 
nhật các thông tin, văn bản liên quan đến doanh nghiệp lên Cổng/Trang thông tin 
điện tử, cụ thể như: Sở Tư pháp thiết lập Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh 
(http://pbgdpl.daknong.gov.vn). 

 - Năm 2020, 2021, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Tư pháp và cơ quan 
liên quan cập nhật 110 VBQPPL. 

 - UBND tỉnh Hậu Giang cập nhật 100% văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật do địa phương ban hành; xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

 - Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã cập nhật đầy đủ văn bản pháp luật do 
địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (năm 2019, 86/86 
văn bản, năm 2020: 65/65 văn bản; năm 2021: 46/46 văn bản); xây dựng chuyên 
mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử 
thành phố. 

 - Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thường xuyên cập nhật 
văn bản pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, 
chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - Từ tháng 8/2019 đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã cập nhật 189 văn bản 
pháp luật do địa phương ban hành lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ 
liệu quốc gia về pháp luật 

 - Từ năm 2015, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã cập nhật 415 văn bản pháp 
luật do địa phương ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 - Hà Nam đăng tải 100% các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 
ban hành đều được cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 
luật. 
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 - Cần Thơ thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ các VBQPPL do Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Kết quả: từ ngày 16/8/2019  đến 
ngày 19/11/2021 đã cập nhật 64 VBQPPL. 

 - Đắk Lắk đăng tải 100% các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 
ban hành đều được cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 
luật. 

 - Bạc Liêu đăng tải 47 các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 
ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kịp thời đăng tải 100% các văn bản QPPL 
do HĐND và UBND tỉnh ngay sau khi ban hành trên Cổng thông tin giao tiếp 
điện tử tỉnh và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (năm 2019 đăng tải: 17 Nghị 
quyết, 61 Quyết định, năm 2020 đăng tải: 19 Nghị quyết, 45 Quyết định, năm 
2021 đăng tải: 14 Nghị quyết, 46 Quyết định). 

 - Tính từ khi Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, tỉnh Sóc 
Trăng cập nhật 353 Nghị quyết, 774 Quyết định, 57 Chỉ thị lên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật. 

 - Năm 2021, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật 28 văn bản 
pháp luật do địa phương ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các cơ 
quan, ban, ngành ở địa phương thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật lên Trang 
thông tin điện tử của đơn vị. 

 - Từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật 200 văn bản pháp luật. 

 - Bình Thuận đã đăng tải 100% các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, 
UBND tỉnh ban hành đều được cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
văn bản pháp luật. 

 - Hưng Yên đã đăng tải 100% các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND 
tỉnh ban hành đều được cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật. 

 - Khánh Hòa xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên Trang thông tin điện tử để đăng tải thông tin pháp luật trong nước, 
pháp luật quốc tế, đồng thời cảnh báo rủi ro pháp lý và văn bản pháp luật liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sở Tư pháp cập nhật đầy đủ các văn 
bản pháp luật do địa phương ban hành. 

 - UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan 
liên quan thu nhập, tập hợp, cập nhật văn bản pháp luật lên cơ sở dữ liệu quôc gia 
về pháp luật. 
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 - Từ tháng 01/2021, Hà Nội đã đăng gần 367 tin bài lên chuyên mục Hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp của Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
thành phố Hà Nội… 

 2. Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý 

 Các địa phương trên cả nước triển khai nhiều hình thức để cung cấp thông 
tin pháp lý đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo phù hợp quy định của pháp 
luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 đến địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó có thể kể 
đến như sau: 

 - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai biên soạn và phát hành 1800 tờ gấp đến 260 
doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 25 sở, ban, ngành của tỉnh. 
Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh biên soạn và phát hành nhiều 
tài liệu cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp: Báo Gia Lai mỗi tháng thực 
hiện 04 tin bài, Báo Phát thanh – Truyền hình thực hiện 20 tin bài, phóng sự mỗi 
tháng; Sở TT&TT phát hành 14400 tờ gấp tuyên truyền trạm thu phát sóng thông 
tin, 13965 tờ gấp tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính, 9575 tờ rơi tuyên truyền một số lưu ý trong dịch vụ bưu chính; Sở GT&VT 
cấp phát 1480 tờ rơi tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tác hại 
của rượu, bia, chất ma túy; phối hợp với cơ quan báo, đài thực hiện 09 phóng sự, 
07 tin bài về an toàn giao thông, phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh 
vận tải bằng ô tô. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tổ chức các hội nghị, tọa đàm; xây dựng chuyên 
mục “Hỏi – đáp” trên trang thông tin điện tử, email, zalo để đăng lý kết nối với 
cơ qua, biên soạn tờ gấp, xây dựng tài liệu hỏi đáp về kiến thức pháp luật… 

 - Tính từ thời điểm năm 2020, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo 
phát hành hơn 1.500 cuốn sách, 72.000 tờ gấp pháp luật về đầu tư và các văn bản 
pháp luật có liên quan về đầu tư, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các 
UBND các huyện trực thuộc thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật như tổ chức hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật, 
phát hành tờ gấp pháp luật, đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật; tổ chức tập 
huấn. 

 - UBND tỉnh Bình Dương tuyên truyền dưới nhiều hình thức như trực tiếp, 
cấp phát tài liệu, tờ gấp pháp luật, sổ tay hướng dẫn, tổ chức nhiều chương trình 
trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng định kỳ hàng tháng, phóng sự 
chuyên đề pháp luật và chạy chữ trên bảng tin điện tử trên các tuyến đường.  

 - Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tiến 
hành nhiều hình thức cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp như thường 
xuyên đăng tin bài lên trang thông tin điện tử của địa phương; in ấn, biên soạn, 
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phát hành nhiều tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật (như cấp phát tài liệu như 
Luật đầu tư, Bộ luật lao động, Luật xây dựng hiện hành cho 250 doanh nghiệp, 
phát hành 540 quyển sổ tay hướng dẫn pháp luật lao động cho hợp tác xã; 875 
quyển sổ tay hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp…). 
Sở Tư pháp với chức năng là cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp đã biên soạn và in ấn 20.000 tờ gấp và cuốn sổ tay tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật để cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp 

 - UBND tỉnh Vĩnh Long và các ban ngành, địa phương triển khai nhiều 
hoạt động cung cấp thông tin pháp lý như Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh 
Long xây dựng và phát sóng các chuyên mục như Phổ biến pháp luật, pháp luật 
đời sống, chuyên mục kinh tế (15 phút/ tuần); chuyên mục “Chuyện hôm nay” (20 
phút /kỳ), tuyên truyền những điểm mới của Luật quản lý Thuế và văn bản pháp 
luật có liên quan; biên soạn và phát hành hơn 500 cuốn tài liệu về lĩnh vực chăn 
nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật; phối hợp với Phòng Kinh tế/kinh 
tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố phát hành 5000 tờ bướm tuyên truyền 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định pháp luật về đo lường; cấp phát 4.197 
quyền sách pháp luật mới cho thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh và công chức, viên chức sở Tư pháp, 
in ấn và phát hành 9.000 quyển tin tư pháp. 

 - Toàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và phát sóng 14 chuyên mục Hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh và truyển hình tỉnh; biên soạn và 
phát hành miễn phí 16.740 cuốn/19 đầu sách tuyên truyền pháp luật cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời đăng lên trang tin điện tử của Sở 
Tư pháp và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện 24 chuyên mục “Pháp luật và đời 
sống”; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
thực hiện 11 chuyên mục Tài nguyên và Môi trường, phối hợp báo Quảng Trị xây 
dựng 12 bài báo có nội dung giới thiệu, phổ biến các hoạt động lĩnh vực tài nguyên 
môi trường; Sở Công thương phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
phát sóng 11 chuyên mục “Trang Công thương Quảng Trị”, thực hiện biên tập và 
phát hành 01 số Đặc san Công thương Quảng Trị, cập nhật 14 tin, bài, thông tin 
của ngành lên Website, phối hợp với Báo Công thương thực hiện 10 tin bài; một 
số huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lắp đặt pano tuyên truyền, thành lập 
fanpage tuyên truyền … 

 - UBND tỉnh Hà Giang thực hiện nhiều hình thức cung cấp thông tin pháp 
lý như hội nghị, tọa đàm, đối thoại, biên soạn tài liệu giới thiệu VBQPPL lên 
Trang thông tin điện tử của ngành và các chuyên trang như Sở Kế hoạch và Đầu 
tư cập nhật giới thiệu Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, xây dựng chương 
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trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2022; giới 
thiệu thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Qũy phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục Thuế tỉnh đăng tải hơn 40 văn bản hướng dẫn 
về chính sách thuế trên Trang thông tin điện tử, xây dựng chuyên mục “Chính 
sách thuế và cuộc sống trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh… 

 - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng thực 
hiện tuyên truyền pháp luật qua nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, sự kiện 
kết nối…Hằng năm Trung tâm phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức hội nghị 
phổ biến chính sách mới về thuế, hải quan. 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình thực hiện cung cấp thông tin pháp lý 
bằng nhiều hình thức như cấp phát tờ rơi, viết bài, đưa tin trên báo, đài phát thanh, 
truyền hình, tổ chức hội nghị, cuộc họp, cuộc thi để giới thiệu văn bản pháp luật. 
Ví dụ như Sở Khoa học và Công nghệ phát hành 200 cuốn bản tin về tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ghi hình, 
đăng tải các phóng sự tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, in và treo 180 băng rôn 
tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trên các tuyến đường chính của thành 
phố, Khu công nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cấp phát hơn 
2.000 tài liệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; Ngành Thuế thực hiện gửi email đến hơn 3.754 lượt doanh nghiệp với 
nội dung là các văn bản chính sách mới, văn bản trả lời, hướng dẫn chính sách 
thuế và cấp phát 2.125 tài liệu, ấn phẩm liên quan đến các thủ tục hành chính thuế; 
Sở Công Thương phối hợp thực hiện 20 tin bài đăng trên Báo Quảng Bình và 10 
chuyên mục Công Thương phát sóng trên Đài Truyền hình tỉnh, trong đó, tập trung 
giới thiệu các hoạt động và phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật; đặc biệt, 
trong thời gian tỉnh dừng mọi hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở 
Công Thương thông qua ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook..) đã chủ động tạo 
ra nhóm làm việc gồm các doanh nghiệp thuộc ngành công thương nhằm hướng 
dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp giải quyết một số khó khăn, vướng 
mắc trong lưu thông, tiêu thụ hàng hóa; Cục Hải quan thực hiện 05 phóng sự, phát 
hành 1.200 tờ rơi  liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp. UBND thị xã Ba Đồn 
đã chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện tổ chức tuyên 
truyền bằng xe lưu động với thời gian 5 ngày/luật nhằm tuyên truyền những điểm 
mới của các luật về Thuế và Thuế môn bài; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 
2617/STP-XDKTVB ngày 08/11/2021 hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 liên hệ với các sở, ban, 
ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ về trình tự, thủ tục 
trong tiếp cận các cơ chế, chính sách của Nhà nước. 

 - Bình Định tổ chức nhiều hình thức cung cấp thông tin pháp lý, tuyền 
truyền, giới thiệu nhiều văn bản pháp luật mới cho các tổ chức, cá nhân có liên 
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quan; UBND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Định xây 
dựng Chương trình truyền hình “Pháp luật và đời sống” với nhiều chủ đề khác 
nhau. 

 - Nhiều cơ quan, ban, ngành ở Hà Tĩnh thực hiện cung cấp thông tin pháp 
lý bằng nhiều hình thức, như xây dựng tài liệu, phát hành tờ thông tin hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp cấp phát miễn phí; xây dựng chuyên mục “kinh tế”, “đầu tư”, 
“công nghiệp”, “nông nghiệp”, “thị trường”, đã đăng tải 550 tin, bài viết/năm; xây 
dựng trên 600tin, bài, phóng sự/năm trên sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng 
và phát sóng các chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, “Nông thôn mới”, “Công 
thương”, “vấn đề hôm nay”... 

 - Việc xây dựng và phát sóng các chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng được các sở, ngành, đơn vị trong 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức thông 
tin, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và thông qua việc phát sóng 
các chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, trang 
thông tin điện tử của ngành, đơn vị, trang thương mại điện tử như Sở Công 
Thương xây dựng 68 số Chuyên mục Công nghiệp – Thương mại – Du lịch xứ 
Lạng về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, 200 
cuốn sổ tay Thương mại điện tử được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh; Sở Ngoại vụ phát hành trên 18 bản tin đối ngoại và nhiều ấn phẩm, tài 
liệu thông tin đối ngoại, đăng bài giới thiệu về doanh nghiệp và các sản phẩm tiêu 
biểu, chủ lực, có thế mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp của địa phương trên Bản 
tin đối ngoại định kỳ của tỉnh tại chuyên mục Quảng bá doanh nghiệp –Sản phẩm; 
Cục Thuế tỉnh đã xây dựng Chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi 
nghiệp. 

 - Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã 
tiến hành biên soạn, phát hành và cấp phát trên 13.625 tài liệu tuyên truyền phổ 
biến có nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - UBND tỉnh Lai Châu đã biên soạn và phát hành 300 cuốn tài liệu tìm hiểu 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 - Các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nam Định tổ chức 02 lớp tuyên truyền về 
luật lao động; biên soạn, biên tập 3.000 cuốn bản tin tư pháp Nam Định và 01 bản 
tin chuyên đề về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - UBND tỉnh Kiên Giang duy trì và thực hiện chuyên trang “Pháp luật và 
chính sách”, “Phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật” để cung 
cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật; đăng tải gần 200 tin bài trong các chương 
trình thời sự, chuyên đề khoa giáo, kí sự, phóng sự truyền hình liên quan đến 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 



107 
 
 - Các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau phát sóng 06 chuyên mục công 
thương và tin thời sự trên Đài phát thanh - Truyền hình Cà Mau; In ấn, cấp phát 
2800 tờ gấp pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện 160 lượt 
tuyên truyền pháp luật. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên phát hành mỗi năm 02 số cuốn Thông tin 
pháp luật và doanh nghiệp (400 cuốn/số) cấp phát cho tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp; duy trì chuyên mục “Giải đáp – phổ biến pháp luật” phát sóng thường 
xuyên trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (01 số/tuần), trên Báo Thái Nguyên 
thời lượng 01 kỳ/tháng; phát sóng định kỳ chuyên mục 3 đồng hành – 5 hỗ trợ 
doanh nghiệp, doanh nhân; phát hành tờ rơi chính sách về bảo hiểm xã hội, lao 
động, việc làm cho người lao động… 

- UBND tỉnh Đắc Nông tổ chức phát hành Bản tin Tư pháp (01 số/quý); 
đưa tin lên chuyên mục “Pháp luật và đời sống” của Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh Đắk Nông nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định 
mới của pháp luật đến các cơ quan, người dân và doanh nghiệp (02 số/tháng)…. 

- Các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức các hội nghị 
tuyên truyền chính sách hỗ trợ liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh. 

 - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành gần 20000 cuốn sổ tay; hơn 20000 
tờ rơi, 6000 bản tài liệu tuyên truyền pháp luật. 

 - Sở Tư pháp tính Bắc Kạn phối hợp cơ quan liên quan xây dựng và phát 
sóng 06 số Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Các cơ quan, ban ngành tỉnh Ninh Thuận cập nhật thường xuyên văn bản 
pháp luật lên Trang thông tin điện tử của đơn vị, chẳng hạn như lĩnh vực Tư pháp: 
cập nhật kịp thời, đầy đủ các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (năm 
2020: 80 văn bản QPPL, gồm: 17 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 63 Quyết định 
của UBND tỉnh; năm 2021 (từ 01/01/2021 đến hết ngày 12/11/2021) đã cập nhật 
94 văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật…). 

 - UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Tư pháp biên soạn, in ấn 500 cuốn hỏi 
đáp về pháp luật; năm 2021, in ấn và phát hành 1000 cuốn thông tin hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp; in ấn, cấp phát 13.432 tờ rơi tuyên truyền, cấp phát 2875 
cuốn sách và tài liệu, cẩm nang, 8001 tranh áp phích nhằm tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh áp dụng nhiều hình thức cung cấp thông tin 
pháp lý cho doanh nghiệp như mạng xã hội khoảng 1.508.769 tin, bài, tài liệu; 
xây dựng chuyên trang Tuổi trẻ với pháp luật phát hành hàng tháng 43.000 tin bài, 
phát hành nhiều chuyên mục, phóng dự khoảng 120.890 tin, bài, chương trình, 
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phóng sự; phát hành và biên soạn 5.000 tài liệu hỏi đáp hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. 

- Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiến hành nhiều 
hình thức cung cấp thông tin pháp lý. Như năm 2020: Sở Tư pháp tổ chức Hội 
nghị cấp thành phố triển khai, phổ biến 21 văn bản luật được Quốc hội khóa XIV; 
biên soạn và phát hành 28.000 tờ gấp tuyên truyền các quy định pháp luật; năm 
2021:  Sở Tư pháp đã biên soạn và phân phối 28.000 tờ gấp pháp luật; Sở Tư pháp 
phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phát 
sóng trực tiếp chương trình “Gặp gỡ và đối thoại” chuyên đề “các hỗ trợ về thủ 
tục hành chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tình hình Covid-19 hiện 
nay”. Phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện 04 chuyên đề về tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố và hoạt động của Hội đồng Phổ 
biến, giáo dục pháp luật thành phố trên Báo Pháp luật Việt Nam năm 2021; Sở Tư 
pháp phối hợp với Báo Cần Thơ thực hiện chuyên trang trên báo in Cần Thơ với 
chuyên đề “Tuyên truyền những quy định mới của pháp luật”. Đến nay đã phối 
hợp thực hiện được 08 kỳ, với số lượng 9.600 tờ báo. 

 - Năm 2021, Bạc Liêu cấp phát 5300 tờ rơi, tờ gấp; 2500 tờ gấp hỏi đáp 
pháp luật; cấp 30 cuốn sổ tay pháp luật. 

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đài PTTH tỉnh giới thiệu 118 
chuyên mục giới thiệu văn bản pháp luật mới có hiệu lực, “Giới thiệu văn bản, 
hỏi đáp pháp luật” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc… Ngoài 
ra, Sở Tư pháp còn lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến 
hoạt động của doanh nghiệp trên bản tin tư pháp, chuyên mục đĩa CD phát trên hệ 
thống truyền thanh huyện, thành phố và loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức thực 
hiện và phát sóng trên 310 tin, bài phóng sự trên trang thông tin điện tử, nội dung 
tập trung giới thiệu, phổ biến các VBQPPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
doanh nghiệp; tổ chức 10 tọa đàm; xây dựng và phát hành 882.200 cuốn tài liệu 
tuyên truyền; phối hợp với Ban Tuyên giáo phổ biến, giáo dục pháp luật trên Bản 
tin tuyên giáo về các quy định pháp luật mới có hiệu lực năm 2020; xây dựng và 
cấp phát 617 đĩa CD cấp phát cho hệ thống loa truyền thanh cấp huyện và cấp xã 
và xây dựng 03 file âm thanh đăng tải trên Cổng thông tin của Sở phục vụ các địa 
phương tải về phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; In, phát miễn phí 6 đầu 
sách với số lượng gần 30.000 cuốn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sở Tư pháp 
giúp UBND tỉnh biên soạn cuốn cẩm nang văn bản về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Riêng trong năm 2021, biên tập 10.000 cuốn tài liệu giúp các doanh 
nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh 
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 
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 - UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Tư pháp biên soạn và phát hành 05 tờ 
gấp, duy trì chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cổng thông tin điện 
tử của Sở. 

 - UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh 
xây dựng chương trình trên chuyên mục Pháp luật và cuộc sống; biên tập và phát 
hành 2000 quyển bản tin tư pháp; đăng tải nhiều bản tin, bài tuyên truyền, phổ 
biến quy định của pháp luật trên Trang thông tin điện tử. 

 - UBND tỉnh An Giang biên soạn và phát hành 420 sổ tay hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp. 

 - UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Xây dựng và phát sóng 
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Đài Phát thanh và Đài truyền 
hình Hà Nội năm 2021” nhằm cung cấp thông tin pháp lý đến các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 - Kon Tum biên soạn một số chuyên đề pháp luật liên quan đến doanh 
nghiệp. Phối hợp với các báo, đài xây dựng chuyên mục phổ biến quy định của 
pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. 

 3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

 Bên cạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp lý, các địa phương tổ chức 
nhiều hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người quản lý 
doanh nghiệp và cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường năng lực pháp luật cho cán bộ làm 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở địa phương cũng như năng lực pháp 
luật của người quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm pháp chế cho doanh nghiệp, tạo 
thói quen sử dụng và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Cụ thể như: 

 - UBND tỉnh Tiền Giang và các Sở trực thuộc đã tổ chức 7 hội nghị triển 
khai văn bản pháp luật mới, với hơn 1.020 lượt người tham dự; 02 hội nghị tập 
huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, trong đó ưu tiên cho doanh 
nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đi lại và doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ. 

 - UBND tỉnh chỉ đạo các Sở trực thuộc và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp 
và khởi nghiệp thường xuyên phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức một số lớp đào 
tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp: lớp nâng cao năng lực 
quản lý, điều hành như quản trị tài chính, nhân sự, điều hành doanh nghiệp… Lớp 
chuyên đề như “Startup và các vấn đề sở hữu trí tuệ”, “Đọc, hiểu báo cáo tài chính 
doanh nghiệp”… Sở Tư pháp Đồng Tháp thực hiện chương trình tư vấn pháp luật 
trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Đồng Tháp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể…Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Nông nghiệp và phát triển 
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nông thôn, Lao động, thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp có buổi chia sẻ trực tuyến về một số chính sách 
liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp/ hộ kinh doanh. 

 - Năm 2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Hội nghị bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho cán bộ, công chức tỉnh; tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức, 
hiệp hội tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản pháp luật, 
xây dựng và phát hành bản tin tư pháp, bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại… Sở Thương mại tổ chức 14 lớp về an toàn thực phẩm cho 620 cơ sở sản 
xuất kinh doanh, biên soạn phát hành 11.000 tờ rơi “hướng dẫn công tác an toàn 
thực phẩm”; 09 lớp tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về kinh doanh rượu 
cho đối tượng là chủ doanh nghiệp; Sở khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị 
phổ biến chính sách pháp luật về khoa học công nghệ cho 70 doanh nghiệp, doanh 
nghiệp khởi nghiệp…; UBND các huyện và các sở, ngành thường xuyên mở lớp 
tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và cán bộ, công 
chức phụ trách nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp. 

 - UBND tỉnh Bình Phước thông qua Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn 
phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp như chính sách thuế, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội… với sự tham dự hơn 400 doanh nghiệp/năm, đồng thời, 
thường xuyên đăng tải phát sóng các chương trình phổ biến pháp luật cho doanh 
nghiệp trên Website và phương tiện truyền thông khác; Cục Hải quan tỉnh tổ chức 
đối thoại giữa Hải quan với doanh nghiệp nhằm phổ biến văn bản pháp luật mới; 
ký quy chế phối hợp số 491/QCPH-HQBP-HĐBP-HDNTBP-HHDNVVNBP 
ngày 12/4/2019 giữa Cục Hải Quan, Hội điều Bình Phước, Hội doanh nghiệp trẻ 
Bình Phước và Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Phước. Công an tỉnh phối hợp 
Ban An toàn giao thông phát hành 48.000 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng 
chống Covid-19, thực hiện hiệu quả mô hình tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh 
của người lao động qua mạng xã hội zalo, tổ chức 03 lớp huấn luyện cho bảo vệ 
cơ quan, doanh nghiệp với khoảng 425 lượt tham dự; Đài phát thanh – Truyền 
hình và báo Bình Phước đã tuyên truyền trên 04 loại hình báo chí, thông qua 
Chương trình Thuế và cuộc sống phát sóng 96 kỳ trên Đài truyền hình và Đài phát 
thanh; chính sách bảo hiểm và cuộc sống đạt 48 kỳ phát sóng trên Đài truyền hình 
và Đài phát thanh; chương trình pháp luật và đời sống phát sóng 1 kỳ/tuần trên 
đài phát thanh, mỗi chương trình gồm 2 phóng sự, trả lời thư bạn đọc 3 thư/kỳ; 
chương trình Chính sách với công dân mỗi tháng 08 phóng sự và 04 tiểu mục 
“Thông tin pháp luật”; đăng tải 30 tin trên báo in, báo điện tử. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan 
liên quan tổ chức 18 lớp tập huấn cho khoảng 1600 nông dân các huyện về công 
tác an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu nông sản; Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu vè cam kết trong hiệp định 
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thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu với sự tham sự của hơn 100 đại 
biểu là cán bộ, công chức, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
tổ chức kinh doanh trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và an toàn giao thông 
cho đội ngũ lái xe trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện một số văn 
bản pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

 - UBND tỉnh Phú Yên thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành 1000 cuốn/số với chủ đề 
“Thông tin pháp luật và Doanh nghiệp để cấp phát miễn phí cho Hiệp hội doanh 
nghiệp tình; phối hợp với Đài phát thành - truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế 
duy trì chuyên mục “Giải đáp – phổ biến pháp luật” ; biên tập 100 tình huống 
pháp lý/năm để đăng tải trên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; hàng năm Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư biên 
soạn gần 2000 tờ rơi, tờ gấp về tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ 
hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp để phát cho doanh nghiệp tham gia biết, thực hiện; 
tổ chức 06 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp với khoảng hơn 700 lượt người tham dự. 

 - UBND thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật với nhiều hình thức linh động như: cử công chức tham dự lớp tập 
huấn trực tuyến “Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ đầu tư trong CPTPP tại Việt 
Nam” của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư; Hội thảo “Các giải pháp thúc đẩy thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” của Bộ Tư pháp; Hội thảo “Xây dựng 
chính sách và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tuyến 
cho cán bộ quản lý nhà nước” của Bộ Công thương…; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
xây dựng 31 khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Sở Tư pháp tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, kỹ năng luật sư trong giải quyết tranh 
chấp đầu tư; Sở Công thương tổ chức hội thảo kinh doanh lành mạnh cho các sở, 
ban, ngành và 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Sở GTVT tổ chức hội 
nghị tập huấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trên thành phố; 
UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức hỗ trợ pháp lý cho 09 doanh nghiệp liên quan đến 
pháp luật về lao động, bảo hiểm, tiền lương, tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách 
nữ công nhân lao động tại cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn; 
UBND huyện Hồng Bàng đã tổ chức 01 Hội nghị đối thoại trực tiếp với 150 doanh 
nghiệp; UBND huyện Đồ Sơn tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 - Năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Trung 
tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng 
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ngừa tranh chấp cho hơn 60 đại biểu là đại diện các sở, ngành, UBND huyện và 
tham gia các khóa tập huấn do Bộ Tư pháp chủ trì. 

 - UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, lớp bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật như Sở Xây dựng tổ chức tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi và 
các văn bản hướng dẫn; Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến 
Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, hội nghị phổ 
biến Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020, Hội thảo “Giải đáp về chuyển 
đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang”. Phối hợp với một số 
huyện và doanh nghiệp tổ chức 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tổ chức 02 lớp quản lý doanh nghiệp trên facebook; Sở lao động, thương binh 
và xã hội phối hợp đơn vị liên quan tổ chức 03 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, 
phối hợp Bộ Lao động, thương binh và xã hội tổ chức 03 cuộc đối thoại và tuyên 
truyền pháp luật về chính sách pháp luật lao động, tổ chức 11 lớp huấn luyện an 
toàn – vệ sinh lao động cho 705 người làm công tác quản lý, người sử dụng lao 
động. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 03 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật cho 235 đại biểu đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 02 cuộc khảo 
sát và tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra đối với 600 doanh nghiệp trên địa bàn về 
chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp; đặt mua 66 cuốn sách “những điểm mới cơ bản của Luật Ban hành 
VBQPPL và văn bản quy định chi tiết thi hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” cho 
công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 - UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, phối hợp nhiều đơn vị có liên quan tổ chức 
nhiều hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Ví dụ như Sở Tư pháp phối hợp 
với UBND huyện Cam Lộ, huyện Đakrong tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phố 
biến pháp luật; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 06 hội nghị tập huấn 
kiến thức pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động với 550 lượt 
người tham dự; 02 hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội cho trên 200 lao động. Năm 2021, các sở, ban, ngành đã tổ chức 
152 lớp phổ biến pháp luật với hơn 1.320 lượt tham dự, tổng số tài liệu phát hành 
là 24.337 bản. UBND cấp huyện tổ chức 107 cuộc phổ biến pháp luật với 9.072 
lượt người tham dự, với số tài liệu phát hành là 6.621 bản. 

 - UBND tỉnh Hà Giang bồi dưỡng kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức 
như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại hoặc lồng ghép hoạt động nghiệp vụ 
khác. Ví dụ như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Công thương tổ chức 
tập huấn kiến thức về sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực 
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phẩm, sát hạch kiểm tra viên điện lực cho hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập 
huấn kiến thức, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho hơn 100 lãnh đạo quản lý 
doanh nghiệp. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức 08 hội 
nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 - Hàng năm, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tư pháp tham mưu, phối hợp 
cơ quan liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 - Các cơ quan, ban, ngành ở Hà Tĩnh tổ chức nhiều hội nghị, lớp bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật như lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ làm 
công tác đấu thầu tại các sở, ngành; lớp tập huấn cho doanh nghiệp với chủ đề 
“Những điều doanh nghiệp cần biết và thực hiện sau khi thành lập”; lớp bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại, 
01 hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình là đơn vị tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh 
tổ chức hơn 13 hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thu hút hơn 21.000 đại 
biểu cho gần 250 doanh nghiệp; toàn tỉnh cấp phát 24 đầu sách, 18.000 tờ gấp cho 
200 doanh nghiệp; hỗ trợ cho 481 lượt hồ sơ đăng ký kinh doanh và 105 doanh 
nghiệp về pháp luật đầu tư; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắ cho 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 - Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình hằng năm tổ chức nhiều hội nghị, lớp bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật (như năm 2019, 2020 tổ chức lớp bồi dưỡng cho doanh 
nghiệp và tạo đàm nâng cao năng lực cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp). 

 - Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trên 86 lớp đào 
tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp cho hơn 7.827 
lượt người tham dự. Sở Tư pháp đã tổ chức 05 Hội nghị về công tác hỗ trợ pháp 
lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 450 lượt người là cán bộ pháp chế 
hoặc cán bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các 
sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, doanh nghiệp, cán bộ pháp chế hoặc người 
được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội luật gia, Ðoàn 
luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện đã 
phối hợp với các sở, ngành tổ chức 11 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến giáo dục 
pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp 
cho trên 769 người tham dự. 

 - Năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực 
cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh. 
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 - Giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức 04 lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với hơn 400 
lượt đại biểu tham dự. 

 - Từ năm 2016 đến 2019, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hơn 80 lớp tập huấn, 
hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 - Trong những năm qua, các ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định tổ chức 
13 lớp bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị cho gần 2.000 lượt doanh nghiệp; 05 lớp huấn 
luyện an toàn lao động cho các doanh nghiệp, với trên 300 người lao động tham 
gia; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, với 200 lượt tham dự; 01 
lớp triển khai Bộ luật lao động cho 70 doanh nghiệp với 100 lượt tham dự; 02 lớp 
tập huấn kiến thức về pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho 100 lượt doanh 
nghiệp, trên 120 người tham dự; 03 lớp tập huấn về giải quyết tranh chấp lao động 
cho 500 cán bộ công đoàn các cấp; 07 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, cho hơn 
1000 cán bộ công đoàn các cấp... 

 - UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các chủ thể OCOP, 
cán bộ phụ trách Chương trình OCOP và cán bộ của các đoàn thể chính trị - xã 
hội cấp tỉnh, huyện, xã về pháp luật doanh nghiệp. 

 - Từ năm 2019, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức 136 
lớp đào tạo quản trị kinh doanh và bồi dưỡng doanh nhân cho 17.990 lượt học 
viên của doanh nghiệp. 

 - UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức nhiều hình thức 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật như diễn đàn, tập huấn trực tuyến, phát tờ rơi, tờ 
gấp... 

 - Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức 06 hội 
nghị tập huấn, 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

 - Năm 2021, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: tổ chức 82 cuộc tuyên truyền, 
tập huấn, thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật 
chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản 
pháp luật có liên quan trực tiếp cho 4.295 lượt người với 4.295 lượt tài liệu cho 
các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, hộ dân hoạt động trong lĩnh 
vực Nông nghiệp và PTNT tham dự và đăng tải tuyên truyền trên Internet là 100 
tài liệu. 

 - UBND tỉnh Lào Cai tổ chức 09 hội nghị tập huấn, 8 hội nghị triển khai 
văn bản pháp luật, tổ chức 20 cuộc đối thoại trên 2500 người lao động và người 
sử dụng lao động; trên 50 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với trên 3.639 
lượt người tham dự. 
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- Trong giai đoạn từ năm 2018-2021, tỉnh Hà Nam đã tổ chức 25 lớp đào 
tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản trị doanh nghiệp với tổng số học 
viên tham gia khoảng 2.500 người. Các sở, ngành đã tổ chức 04 lớp nghiệp vụ 
đấu thầu, quản lý dự án cho khoảng 400 học viên, thuộc các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu, quản lý dự án... Ngoài ra, Sở Tư pháp, Ban Quản lý 
các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý 
liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Bộ Tư pháp) tổ chức 10 
hội nghị, lớp tập huấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.  

- Năm 2019, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã tổ chức 01 cuộc Hội nghị 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các buổi Toạ đàm, 
Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền với Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để 
trao đổi và lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp  

 - Năm 2021, Bạc Liêu tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
doanh nghiệp. 

- Từ năm 2018-2020, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tổ chức 03 Hội 
nghị tuyên truyền pháp luật;  01 lớp tập huấn pháp luật cho 115 cán bộ quản lý 
trong các doanh nghiệp và tổ chức 01 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
và hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức 01 Hội nghị triển khai, phổ biến 
pháp luật về Luật công chứng cho 24 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 
tỉnh; giúp UBND tỉnh tổ chức 04 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp cho các cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; 
Hội luật gia tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 
nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và gần 100 cán bộ làm công tác pháp 
chế, hành chính - nhân sự là đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Tư 
pháp phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên 
quan tổ chức 549 lớp tập huấn, hội nghị, tọa đàm ở cơ sở phổ biến quy định pháp 
luật mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, các Điều ước quốc tế về 
thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 
cho cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp,; 08 lớp tập huấn pháp luật cho người 
lao động doanh nghiệp; 186 hội nghị tập huấn để phổ biến các văn bản QPPL có 
liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mới được ban hành và bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp; phối hợp với Đài 
Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục hàng tuần, giới thiệu phổ biến 
các VBQPPL trong các lĩnh vực công chứng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn 
thực phẩm... Riêng năm 2021, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 03 Hội 
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nghị trực tuyến không tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh 
nghiệp. 

 - Cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều lớp tập 
huấn, hội nghị, các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

 - UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều hội 
nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật như năm 2020, tổ chức 01 hội nghị bồi dưỡng. 

 - Năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị bồi dưỡng với 
hơn 100 đại biểu tham dự là quản lý doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - Hà Nội đã tổ chức 10 cuộc tập huấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 
địa bàn. 

 - Kon Tum tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 - Quảng Ninh thực hiện nhiều hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 
trong đó Sở Tư pháp biên soạn và phát hành 53.200 tờ gấp pháp luật, 3.750 sách 
hỏi đáp về bầu cử, 1.000 tờ gấp về đấu giá tài sản, thừa phát lại. Tổ chức 03 lớp 
tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở; 03 lớp tập huấn 
cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh 
Quảng Ninh thực hiện nhiều hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật thông qua 
ứng dụng công nghệ thông tin như mạng internet, mạng xã hội, email … đạt kết 
quả cao. Nhiều ban, ngành, sở tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị như Sở Du 
lịch tổ chức 04 chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; Sở Lao động, thương binh và xã hội phối hợp cơ quan liên 
quan tổ chức 10 hội nghị tập huấn cho khoảng 450 doanh nghiệp, phát hành 160 
băng rôn, 480 banner và tổ chức 20 lớp tập huấn cho trên 1500 người lao động, 
người sử dụng lao động, cấp phát 1.793 đầu sách, đĩa CD, VCD… Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tổ chức 37 hội nghị về an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản cho 1551 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, cấp phát 39.000 tờ gấp, 450 đĩa 
tuyên truyền, 2500 sổ tay tài liệu… 

 4. Hoạt động tư vấn pháp luật 

 Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật được coi là hoạt động hỗ trợ pháp 
lý gần nhất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc về mặt pháp lý. Vì vậy, bằng nhiều hình thức tư vấn pháp luật 
khác nhau, các địa phương đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất 
định. Cụ thể: 
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 - UBND tỉnh Tiền Giang và các Sở, huyện trực thuộc thực hiện 1.005 lượt 
tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các Sở trực thuộc xây dựng các 
chuyên mục Hỏi đáp – Tư vấn, thiết lập đường dây nóng tư vấn pháp luật cho 
doanh nghiệp. Hằng năm, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức 4 cuộc đối thoại/năm; 
hằng tuần, UBND tỉnh có 01 ngày tiếp xúc nhà đầu tư, doanh nghiệp; cuối mỗi 
tuần, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhà 
đầu tư, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Năm 2021, UBND tỉnh 
đã tổ chức 02 hội nghị đối thoại trực tuyến với 170 doanh nghiệp tham gia, với 72 
kiến nghị được giải đáp. 

 - UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh 
nghiệp; phối hợp với các sở, ngành giải đáp pháp luật trực tiếp tại các khóa tập 
huấn hoặc hội nghị triển khai; giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp tại trụ sở hoặc 
thông qua điện thoại để cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục thực hiện, giải đáp 
thắc mắc… 

 - UBND tỉnh An Giang tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hội 
nghị dối thoại trực tiếp; bằng văn bản; thông qua điện thoại; mạng internet và các 
buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật… 

 - UBND tỉnh Gia Lai thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản 
ánh, kiến nghị; đăng tải lên Trang tin câu hỏi, tình huống pháp lý thường gặp. 
Năm 2021, hướng dân 11 doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập cảnh cho chuyên 
gia, lao động người nước ngoài; thực hiện nhiểu bài viết hướng dẫn quy định của 
pháp luật như quy trình giải quyết thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia, nhà đầu tư, 
lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp làm việc tại tỉnh, quy định cấp 
thẻ đi lại cho doanh nhân APEC, nội dung cơ bản của Luật nhập cảnh, xuất 
cảnh…; thông tin hơn 15 buổi hội chợ, triển lãm, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm  với 
sự tham dự hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai hệ thông thông tin dịch 
vụ công 1022 tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, đến 
nay tiếp nhận 2657 phản ánh, kiến nghi của tổ chức, cá nhân và 100% được xử lý 
đúng hạn; tư vấn 150 tổ chức, cá nhân về đăng lý bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp; triển khai thủ tục để xác lập quyền cho 07 nhãn hiệu chứng nhận; 01 chỉ 
dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm café Gia Lai. 

- UBND tỉnh Phú Yên tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp 
bằng nhiều hình thức như hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, trang 
thông tin điện tử, đối thoại trực tiếp... 

 - Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo với sự tham gia hơn 60 
doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh; xây dựng chuyên mục tư vấn pháp luật trên Trang thông tin điện tử.  
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 - UBND thành phố Hải Phòng tư vấn pháp luật thông qua nhiều hình thức 
như điện thoại, thư điện tử, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, tiếp nhận và tư vấn trực 
tiếp tại trụ sở; thông qua tiếp nhận kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử… Tiếp 
tục duy trì và nâng cao hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi – giám đốc sở trả lời” phát 
sóng hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng… 

 - UBND tỉnh Bình Dương thực hiện tư vấn pháp luật thông qua đường dây 
nóng, trả lời kiến nghị bằng văn bản, thông qua các buổi đối thoại với doanh 
nghiệp, qua các trang thông tin để tiếp nhận kiến nghị; các tư vấn viên thuộc Sở 
Tư pháp trực tư vấn tại Trung tâm hành chính công 05/tuần, mỗi ngày có 02 tư 
vấn viên trực tư vấn, với các sở, ngành, trực tư vấn 05 ngày/tuần. Tiếp đó, năm 
2019, tỉnh Bình Dương đã đưa đường dây nóng 1022 vào hoạt động, phục vụ 
người dân, doanh nghiệp 24/24; tiếp nhận phản ánh qua điện thoại, zalo, 
Facebook, email, website, mở rộng từ 3.000 - 5.000 cuộc gọi/ngày. 

 - UBND tỉnh Bắc Giang tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bằng nhiều hình 
thức như qua bộ phận một cửa, giải đáp trực tuyến tại cơ quan chuyên môn như 
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thành lập mới cho trên 300 lượt; Sở Lao động, 
thương binh và xã hội hướng dẫn trực tiếp, qua điện thoại và qua mạng xã hội, tổ 
chức 150 phiên giao dịch việc làm với hơn 1000 lượt doanh nghiệp tham dự, hỗ 
trợ và tư vấn việc làm cho hơn 15.000 lao động; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho hơn 100 thành viên các Hợp tác xã dịch 
vụ cộng đồng… Đặc biệt, hàng năm chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đối thoại, 
tọa đàm với doanh nghiệp, theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức ít 
nhất 01 cuộc đối thoại/năm, hoạt động “café doan nhân” cũng được duy trì. 

 - UBND tỉnh Vĩnh Long tiến hành tư vấn pháp luật thông qua nhiều hình 
thức: tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp bằng văn bản, qua điện thoại, internet, 
tập huấn, bồi dưỡng… 

 - UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp cơ quan liên quan giải đáp 11 khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp áp dụng pháp luật, thực hiện rà soát, kiến nghị 
xử lý 77 lượt nội dung vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến 
hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Tuyên 
Quang đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

 - Quảng Trị thực hiện nhiều hình thức tư vấn pháp luật như Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị đối thoại tại 04 doanh nghiệp với hơn 
300 lao động tham dự, tiếp gần 160 lượt người giải đáp trên 250 câu hỏi về chế 
độ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, dạy nghề; trả lồi 07 
thư kiến nghị. 



119 
 
 - Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Hà Giang quan 
tâm thực hiện như Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ triển khai gói chuyển 
đổi số; hỗ trợ 06 doanh nghiệp khởi nghiệp tìm hiểu cơ chế, chính sách của tỉnh; 
hỗ trợ 02 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay; Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ cho 14 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh thực hiện phân hạng OCOP; tư vấn và hướng dẫn lập hồ sơ dự án đối với 
08 doanh nghiệp nhỏ và vừa phân hạng OCOP cho 32 sản phẩm, tư vấn hỗ trợ 
hướng dẫn lập hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong 
sản xuất kinh doanh cho 06 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Duy trì mô hình café doanh 
nhân; các huyện thuộc tỉnh tư vấn cho nhiều lượt doanh nghiệp như huyện Bắc 
Mê giải đáp qua điện thoại 18 lượt, giải đáp bằng văn bản 10 ý kiến liên quan đến 
chính sách bảo hiểm xã hội, 05 ý kiến về nghĩa vụ thuế, đăng ký kinh doanh; 
huyện Xín Mần tư vấn, giải đáp pháp luật cho 07 hợp tác xã, 164 hộ kinh doanh, 
tư vấn hỗ trợ giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm… Đặc biệt 
thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc 
biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, giao các sở, ngành giải quyết 23 kiến nghị đầu tư của doanh 
nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 78 doanh nghiệp có kiến nghị… 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh cử cán bộ 
thực hiện nhiệm vụ thường trực hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng các  
thủ tục khởi kiện, hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn, sử dụng dịch vụ tư vấn, trợ 
giúp pháp lý; tổ chức tọa đàm “Kết nối luật sư với doanh nghiệp tỉnh Quảng 
Ninh”; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh, 
Ban Quản lý khu kinh tế tổ chức 01 hội nghị đối thoại về dân chủ cơ sở, 01 hội 
nghị đối thoại công tác an toàn, vệ sinh lao động; Cục Hải quan tỉnh tổ chức 03 
Hội nghị tham vấn hải quan – doanh nghiệp với sự tham gia của 177 doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 03 cuộc đối thoại với trên 300 
doanh nghiệp và nhà đầu tư, tham mưu giúp UBND tỉnh định kỳ thứ bảy hàng 
tuần tiếp xúc gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thành phố 
Uông Bí tổ chức 03 hội nghị, 03 cuộc gặp mặt tiếp xúc với doanh nghiệp; thành 
phố Cẩm Phả tổ chức gặp gỡ Hiệp hội doanh nghiệp thành phố 01 tháng/lần, tiếp 
xúc doanh nghiệp 01 quý/lần; thị xã Quảng Yên tổ chức 02 buổi gặp gỡ, đối thoại 
trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng 
Ninh còn thực hiện nhiều hình thức tư vấn pháp luật khác như thông qua văn bản, 
thư điện tử, thông qua các chuyên mục trên Trang tin của tỉnh.  

 - Cơ quan, ban ngành của Long An thực hiện tư vấn pháp luật bằng nhiều 
hình thức như giải đáp bằng văn bản, giải đáp trực tiếp hoặc qua điện thoại… 

 - Tỉnh Quảng Bình tiến hành tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bằng nhiều 
hình thức như bằng văn bản, qua điện thoại, email; qua các chuyên mục “Công 
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dân, doanh nghiệp hỏi cơ quan chức năng trả lời” trên Trang thông tin điện tử các 
cơ quan, đơn vị, địa phương; chuyên mục “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân”  trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (Cục Hải quan đã giải 
đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tổng số 236 lượt; Sở Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn cho 58 lượt doanh nghiệp thực hiện các TTHC; Cục Thuế hướng dẫn, 
tư vấn cho hơn 2.718 lượt doanh nghiệp; Sở Tư pháp đã thực hiện tư vấn pháp luật 
cho 01 doanh nghiệp nước ngoài; đội ngũ Cộng tác viên mạng lưới tư vấn pháp luật 
đã thực hiện tư vấn cho 30 doanh nghiệp trên địa bàn…). Hàng năm, đã tổ chức 
các cuộc đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ hàng quý. Các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện đã chủ động tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại với doanh 
nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, 
đa dạng (Sở Tư pháp tổ chức 02 hội nghị đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; UBND huyện Lệ Thủy đã 
tổ chức gặp mặt, đối thoại với 134 doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Cục Thuế tổ 
chức đối thoại với doanh nghiệp 02 lần/năm; UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội 
nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn với hơn 
300 lượt người đại diện cho các doanh nghiệp tham dự; Cục Hải quan tổ chức hội 
nghị đối thoại với doanh nghiệp với hơn 100 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập 
khẩu trên địa bàn tỉnh tham dự; Sở Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn 
cho hơn 20 doanh nghiệp xây dựng Nội quy lao động; thẩm định quỹ tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng cho 09 công ty; trong năm 2020 và 2021 đã phối hợp với Bảo 
hiểm xã hội tỉnh giải quyết cho 102.204 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí, tử tuất, giảm mức đóng vào bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). 
Bên cạnh đó, việc tư vấn pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh 
nghiệp hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, được thực hiện thông 
qua người trực tiếp thực thi công vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 
cấp xã và thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật. 

 - Bình Định tổ chức đối thoại trực tiếp để giải đáp vướng mắc, khó khăn 
của doanh nghiệp trên địa bàn 

 - Hà Tĩnh xây dựng chuyên mục thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, trên cơ sở đó đã tiếp nhận và xử lý hơn 110 câu hỏi, đăng tải và trả lời 80 
câu, cập nhật hơn 100 tài bài, văn bản liên quan hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
triển khai xây dựng chuyên mục “doanh nghiệp hỏi – cơ quan nhà nước trả lời”, 
hàng năm giải đáp trên 30 câu hỏi; hàng năm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ 
tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp với trên 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia 
mỗi năm. Từ năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giải 
quyết 55 vụ việc liên quan đến doanh nghiệp. 
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 - Thái Bình thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bằng nhiều hình 
thức như giải đáp thông qua chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử, tham gia ý 
kiến vào các hợp đồng chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân... 

 - Cơ quan, ban hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đối thoại 
chính sách về thuế và thủ tục hành chính thuế đã giải đáp hơn 130 câu hỏi cho 
120 người nộp thuế; biên soạn, cấp phát tài liệu hỏi đáp pháp luật; giải đáp các 
chính sách về thuế cho hơn 120 trường hợp. Ngoài ra, giải đáp qua điện thoại 
11.830 lượt, giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế 5.604 lượt, qua tin nhắn zalo 9.77 
lượt, qua email và hình thức khác 2.359 lượt… 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện giải đáp pháp 
luật bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực 
tiễn của từng ngành, địa phương như: thông qua gặp mặt, đối thoại, khảo sát, giải 
đáp bằng văn bản, giải đáp bằng điện thoại, thông qua đường dây nóng để tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và Hội nghị 
doanh nghiệp đối thoại với chính quyền tỉnh; Hội nghị công bố chỉ số đánh giá 
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện; Hội nghị bàn giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Sở 
Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban với doanh nghiệp; UBND 
huyện Đình Lập giải đáp bằng văn bản cho 03 lượt doanh nghiệp, giải đáp bằng 
điện thoại cho 09 lượt doanh nghiệp; Cục thuế tỉnh thực hiện trên 4.451 lượt hỗ 
trợ, trong đó: hỗ trợ trực tiếp tại một cửa 1.771 lượt, hỗ trợ qua điện thoại 2.558 
lượt, hỗ trợ giải đáp bằng văn bản 122 lượt,...). Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng 
tháng đều tổ chức Diễn đàn cà phê doanh nhân, mời đại diện các cơ quan nhà 
nước đến để phổ biến pháp luật, giải đáp vướng mắc về các quy định của pháp 
luật về sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp theo chủ đề từng tháng. 

 - Năm 2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đối thoại với sự tham 
gia hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn. 

 - UBND tỉnh Yên Bái tư vấn, giải đáp khó khăn vướng mắc tại Chương 
trình ''Cafe doanh nhân''. 

 - UBND tỉnh Sơn La giải đáp pháp luật bằng nhiều hình thức như giải đáp 
bằng văn bản, giải đáp trên trang thông tin điện tử, giải đáp trực tiếp... 

 - Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị đối thoại với 
doanh nghiệp với sự tham gia của cơ quan, ban, ngành và 19 doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. 

 - Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức 04 hội nghị 
đối thoại với doanh nghiệp, gửi 15 lượt tin nhắn EMS, email cho 25.967 người 
nộp thuế biết thời gian thực hiện thủ tục về thuế; tư vấn, hướng dẫn cho 42 cơ sở 
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lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; 01 cơ sở đăng ký sáng chế; trong năm 2021, 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 2.081 hồ sơ; thành lập Tổ công tác đi 
trực tiếp đến 122 doanh nghiệp để tư vấn pháp luật. 

 - Thái Nguyên duy trì Chương trình Trà – cafe doanh nhân với chủ đề 
''Đồng hành doanh nghiệp – Kết nối thành công'' nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp. 

 - Từ năm 2019, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giải 
quyết kiến nghị của 129 doanh nghiệp, với 221 lượt nội dung đề xuất. 

 - Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và xử 
lý kiến nghị của doanh nghiệp trực tiếp, thông qua hội nghị, các buổi đối thoại với 
doanh nghiệp. 

 - Sở Tư pháp Trà Vinh phối hợp cơ quan, ban, ngành tổ chức 01 hội thảo 
giải đáp khó khăn, vướng mắc; 02 tọa đàm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hà 
Nam thường xuyên giải đáp, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông 
qua nhiều hình thức như: Tư vấn trực tiếp; giải đáp bằng văn bản; tổ chức các 
buổi đối thoại với doanh nghiệp... Để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, 
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã bố trí cán bộ trực và hỗ trợ 24/24h để 
giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các quy định, 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Nhằm hỗ trợ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ thiết lập đường 
dây nóng để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được 
thực hiện bằng nhiều   hình thức như: tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với 
doanh nghiệp, giải đáp bằng văn bản, qua điện thoại, mạng internet; giải đáp thông 
qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật,... 

- Năm 2021, Bạc Liêu tiếp nhận 1065 lượt, hướng dẫn và trả lời 27 lượt, 
tuyên truyền, phổ biến qua Cổng thông tin điện tử 235 lượt, đối thoại trực tuyến 
2 kỳ; đối thoại trực tiếp với 67 doanh nghiệp,  

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai chương trình “Gặp gỡ doanh 
nhân” hàng tuần để Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ với các doanh nhân. Năm 2021, 
thành lập Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh 
thường xuyên tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, giải đáp pháp luật trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Công 
tác hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được các sở, ban, ngành của 
tỉnh và UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thường xuyên, hỗ trợ tư 
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vấn gần 15.000 lượt liên quan lĩnh vực chuyên ngành quản lý như: đầu tư, đất đai, 
xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo 
hiểm xã hội, thuế..... Hình thức giải đáp chủ yếu bằng văn bản, qua điện thoại, 
mạng internet, giải đáp thông qua hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, 
kiến nghị của tổ chức, công dân; đường dây nóng giải đáp thắc mắc của tổ chức, 
công dân, đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp; thông qua các buổi tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật. Ngoài ra, việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông 
qua người trực tiếp thực thi công vụ của cơ quan, sở, ban, ngành có liên quan đến 
doanh nghiệp. 

 - Bắc Ninh tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như 
trực tiếp, bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội. Hằng năm, UBND 
tỉnh gặp mặt doanh nghiệp 2 lần/năm; duy trì mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp”, “Tổ 
phản ứng nhanh 3 nhất”… 

 - Để phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19, Sóc Trăng áp dụng nhiều hình 
thức tư vấn pháp luật như văn bản, email, điện thoại, mạng xã hội… đồng thời, 
gửi văn bản pháp luật đến tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; hướng dẫn 398 lượt 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua các hình thức trực tiếp, ultraview, zalo, 
điện thoại, bưu điện...; tổ chức đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2021. 

 - Tại TP HCM, hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và chính quyền thành phố 
là một kênh thông tin đối thoại hữu hiệu, trong năm 2019-2021, Hệ thống đã tổ 
chức 22 hội nghị đối thoại trực tiếp và 07 chuyên đề đối thoại trực tuyến, tiếp 
nhận 4258 câu hỏi. Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố áp dụng nhiều 
hình thức tư vấn pháp luật khác nhau để phù hợp với bối cảnh ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. 

 - Kon Tum tiếp nhận phản ánh và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp 
bằng nhiều hình thức, như: qua Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”, qua đường 
dây nóng, thông qua mạng internet… 

 - Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiều hình 
thức để tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp như tư vấn trực tiếp, thông qua diễn 
đàn, đối thoại… như định kỳ năm 2 lần, Sở Tư pháp phối hợp cơ quan, ban ngành 
liên quan tổ chức đối thoại về tình hình thi hành pháp luật; Cục Thuế hàng năm 
tổ chức Tuần lễ/tháng cao điểm “Đồng hành cùng người nộp thuế” và phối hợp 
cơ quan liên quan lắng nghe giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, theo đó, lũy 
kế năm 2020-2021, ngành thuế đã thực hiện 12.922 lượt tư vấn hỗ trợ cho người 
nộp thuế; Cục Hải Quan tổ chức 06 hội nghị đối thoại, trả lời 308 lượt hướng dẫn, 
giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã tư 
vấn, hỗ trợ pháp lý cho 20 doanh nghiệp… 
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 II. Các khó khăn, vướng mắc hiện nay 

 Kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa 
phương trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhằm góp phần hạn chế 
rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tuy nhiên, quá trình triển khai hoạt động này, các địa phương còn gặp phải một 
số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như sau: 

 1. Thể chế, chính sách 

 - Nghị định số 55/2019/NĐ-CP chỉ quy định về chủ thể hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp của cơ quan hành chính nhà nước mà không có các tổ chức đại diện 
cho doanh nghiệp, có chăng chỉ có sự phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước 
trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Quy định này vô hình chung đã 
làm hạn chế vai trò của các tổ chức này trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, bởi trên thực tế vai trò của các tổ chức này rất lớn52. 

 - Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực pháp luật đến 
nay, chưa có văn bản nào hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 12 và điểm a khoản 4 Điều 14 nên việc triển khai chương trình hỗ trợ pháp 
lý tại địa phương còn chậm thực hiện53. 

 - Quy định pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vẫn còn chung 
chung, khó triển khai trên thực tế, đặc biệt là hoạt động tư vấn pháp luật của mạng 
lưới tư vấn viên cũng như kinh phí đảm bảo cho hoạt động này. Theo đó, tại Nghị 
định số 55/2019/NĐ-CP chưa quy định về việc xây dựng mạng lưới tư vấn viên ở 
địa phương. Mặt khác, Thông tư 64/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính không hướng 
dẫn nội dung chi tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên. 

- Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại Điều 13 Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP quy định cụ thể mạng lưới tư vấn viên, nội dung hỗ trợ tư vấn 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nâng mức chi phí hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP từ “Doanh nghiệp siêu nhỏ 
được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch 
vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không 
quá 03 triệu đồng một năm; Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí 
tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa 
tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm; 
Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản 
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thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh 
nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm” thành: “Hỗ trợ 100% giá trị 
hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với 
doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng 
nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội; Hỗ trợ tối 
đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng 
nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội; Hỗ trợ tối đa 
30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều 
lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội”. Tuy nhiên, Điều 9 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có quy định mức chi phí hỗ trợ tư vấn cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa bằng mức hỗ trợ tại Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 
nhưng Nghị định số 80/2021/NĐ-CP không có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ đối với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Khoản 3 Điều 33  Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP quy định chuyển tiếp như sau: “3. Các văn bản pháp luật áp 
dụng theo nội dung và định mức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được điều chỉnh 
theo nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này”54. 

- Thủ tục để doanh nghiệp được nhận hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật còn 
rườm rà, gây khó khăn, mất nhiều thời gian của doanh nghiệp khi muốn dược hỗ 
trợ, theo đó, tại Điều 9 Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp muốn 
được hỗ trợ phải thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau: làm hợp đồng thỏa thuận 
dịch vụ tư vấn với tổ chức, cá nhân tư vấn viên; lập hồ sơ, gửi hồ sơ (tờ khai xác 
nhận doanh nghiệp, bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng tư 
vấn) về bộ, cơ quan ngang bộ để được phê duyệt (10 ngày)55. 

- Chưa có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong khi đó tại các sở, ngành, địa phương đang 
bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ này mà chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 
kỹ năng. Dẫn đến việc tổ chức thực hiện không đồng đều ở các địa phương. Mặt 
khác, chưa có quy định hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp làm công tác hỗ trợ 
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pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước nên chưa tạo dược động lực 
cho đội ngũ làm công tác này hoàn thành nhiệm vụ56. 

- Việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được hướng dẫn cụ thể nên các địa 
phương còn gặp khó khăn khi triển khai thực hiện57. 

- Chưa có quy định về cơ chế giám sát, tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp và biện pháp xử lý khi không tổ chức hoặc tổ chức 
mang tính hình thức, khiên cưỡng. 

 2. Về nhân sự 

 - Một bộ phận lãnh đạo của các sở, ngành chưa thật sự quan tâm, đánh giá 
được tầm quan trọng của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nên việc tổ 
chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở địa phương chỉ mang tính hình 
thức hoặc không tổ chức thực hiện58. 

 - Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đòi hỏi người làm công tác này phải 
có kiến thức rộng và sâu, đồng thời có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành, lĩnh 
vực quản lý. Tuy nhiên, hiện nay cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn mỏng, yếu, hầu hết cán bộ phụ trách công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đều là cán bộ kiêm nhiệm nên hiệu quả công tác 
này chưa cao, chưa tâm huyết, thiếu kinh nghiệm; chưa thường xuyên được bồi 
dưỡng nghiệp vụ nên đôi lúc còn lúng túng trong việc hỗ trợ pháp lý khi doanh 
nghiệp có yêu cầu59. 

 - Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp rất đa dạng nhưng 
thường xuyên thay đôi, điều này gây khó khăn cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp do chưa kịp thời văn bản pháp luật mới60. 

3. Về kinh phí 

Kinh phí bố trí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa 
phương còn hạn chế, chưa nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan ở trung ương. Cùng 
với đó, việc quy định về định mức chi cho một số hoạt động còn thấp như mức 
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chi cho báo cáo viên, đặc biệt là báo cáo viên ở các thành phố lớn. Vì vậy mà 
không thu hút được chuyên gia có kinh nghiệm tham gia chương trình61. 

4. Về việc tổ chức thực hiện Chương trình 

- Nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp, chưa tích cực tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của 
hoạt động này. Hoạt động hỗ trợ pháp lý tại địa phương còn mang tính chung 
chung, nặng về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chưa 
nắm bắt được nhu cầu thật sự của doanh nghiệp nên chưa thu hút được sự quan 
tâm của cộng đồng doanh nghiệp; việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn,vướng mắc 
cho doanh nghiệp còn hạn chế62. 

- Nhiều địa phương chưa xây dựng Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp mà còn phải lồng ghép vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra kết hợp tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật đến doanh nghiệp. Do đó, hoạt động này còn dàn trải, 
chưa có chiều sâu nên chưa có tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp63. 

- Việc tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 
một số địa phương còn mang tính hình thức, trùng lặp, chưa phát huy hiệu quả, 
chưa tác động đến doanh nghiệp, do đó, nhiều doanh nghiệp chưa biết đến chương 
trình, chỉ biết nhận hỗ trợ pháp lý thông qua các tổ chức dịch vụ pháp lý khi doanh 
nghiệp có tranh chấp xảy ra64. 

- Một số Chương trình “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài phát 
thanh và truyền hình địa phương chất lượng chưa cao, ít thông tin cần thiết cho 
doanh nghiệp. Hoạt động biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật cho 
doanh nghiệp chất lượng chưa cao, chưa sát với nhu cầu của doanh nghiệp65. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương; giữa các sở, 
ban, ngành ở địa phương chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên, chưa có sự lồng 
ghép nhiều lĩnh vực với nhau. Sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức 
đại diện cho doanh nghiệp chưa đồng bộ và chặt chẽ. Một số Bộ, ngành khi địa 
phương xin ý kiến giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, địa phương chưa nhận 
được phản hồi kịp thời hoặc không nhận được phản hồi, điều này làm giảm niềm 
tin của doanh nghiệp, giảm hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
mà chưa có cơ chế giám sát hoạt động này66. 
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- Về việc thành lập, quản lý mạng lưới tư vấn viên pháp luật: Theo quy 
định tại khoản 2 Điều 4 Luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Điều 
13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2019/TT-BKH&CN thì việc 
xây dựng, quản lý mạng lưới tư vấn viên pháp luật thuộc về các bộ, cơ quan ngang 
bộ, do đó, các tổ chức, cá nhân ở địa phương muốn tham gia mạng lưới tư vấn 
viên còn e ngại về thủ tục, trình tự để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên 
pháp luật67. 

- Trang thông tin điện tử về Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của Bộ 
Tư pháp chưa được cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy, các địa phương 
không có dữ liệu để tham khảo68. Ví dụ như câu trả lời cho các câu hỏi doanh 
nghiệp hỏi; dữ liệu về các vụ việc có vướng mắc pháp lý chưa được công khai 
rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử như các Bản án, quyết định của Tòa án; các 
văn bản trả lời của Bộ, ngành, địa phương. Công tác thông tin dự báo chính sách, 
cảnh báo rủi ro pháp lý cho DNNVV còn thiếu, chưa có đầu mối thống nhất để 
giám sát, tổng hợp việc trả lời tất cả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, bởi 
trên thực tế nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc chưa nhận được câu trả lời thỏa 
đáng khi hỏi cơ quan nhà nước, còn tình trạng doanh nghiệp hỏi – chính quyền 
im lặng69.  

- Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tuy có đa dạng nhưng đôi 
lúc chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp70. 

- Hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật liên quan đến doanh 
nghiệp nói riêng thường xuyên thay đổi, dẫn đến việc người làm công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp không kịp thời cập nhật văn bản, ảnh hưởng đến hiệu 
quả tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp71. 

5. Về phía doanh nghiệp 

- Một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do cơ quan nhà 
nước hỗ trợ; chưa nhận thấy tầm quan trọng các lớp đào tạo, e ngại khi được mời 
tham gia72. 

                                                 
67 Ý kiến của các địa phương: Thừa Thiên Huế, Tiền Giang… 
68 Ý kiến của các địa phương: Hòa Bình… 
69 Ý kiến của các địa phương: Đồng Tháp, Bắc Giang… 
70 Ý kiến của một số địa phương:Khánh Hòa, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Phước… 
71 Ý kiến của một số địa phương: Ninh Thuận,  Đà Nẵng…  
72 Ý kiến của các địa phương: Hòa Bình, Ninh Thuận, Hậu Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Cà 
Mau , Bạc Liêu… 
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- Một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ chưa có thói quen sử dụng tư vấn 
pháp lý, tìm hiểu pháp luật; chưa có hoặc có bộ phận pháp chế nhưng còn thiếu 
và yếu, trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp pháp luật còn hạn chế73. 

- Nhiều doanh nghiệp chưa biết, chưa tham gia hoặc tham gia chưa tích cực 
vào các hoạt động hỗ trợ pháp lý do cơ quan nhà nước tổ chức; chưa chủ động đề 
xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý, do vậy, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan nhà nước cũng như đề xuất giải 
pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động này74. 

- Một số doanh nghiệp chưa chủ động đề nghị hỗ trợ pháp lý, chỉ khi nào 
có khó khăn, vướng mắc về pháp luật hoặc phát sinh tranh chấp mới quan tâm 
đến vấn đề pháp lý tại doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh 
doanh75. 

6. Về phía tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 

- Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa làm hết vai trò cầu nối giữa 
doanh nghiệp với nhà nước trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
trong việc nâng cao ý thức và thói quen sử dụng pháp luật của DNNVV. 

III. Kiến nghị, đề xuất đối với việc nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 

1. Về thể chế, chính sách 

- Ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp để các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh làm căn 
cứ xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương và triển 
khai thực hiện đúng quy định. Đồng thời, ghi nhận tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp là chủ thể độc lập khi thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp76. 

- Quy định về cơ chế phối hợp giữa cơ quan trung ương và địa phương, giữa 
các địa phương với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua 
đó, cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được chia sẻ, kết nối, công 
khai để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận quy định của pháp luật, các vụ việc có 

                                                 
73 Ý kiến của các địa phương: Kon Tum, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Đắk Nông, Cà Mau, Bến Tre, Yên Bái, Phú Thọ, Hải 
Dương, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Gia Lai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Phòng, Vĩnh Long, 
Bình Phước, Quảng Nam, Đồng Nai… 
74 Ý kiến của các địa phương: Kiên Giang, Bình Phước, An Giang, Bến Tre, Thái Bình, Hà Tĩnh, Long An, Lâm 
Đồng, Hà Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hưng Yên…  
75 Ý kiến của các địa phương: Ninh Thuận,  Nam Định, Tây Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Tiền Giang, Long An, 
Quảng Bình, Lâm Đồng, Bình Dương, Gia Lai, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước, 
Cần Thơ, Quảng Nam, Hưng Yên, Đồng Nai… 
76 Đề xuất của các địa phương: Hòa Bình, Hậu Giang, Nghệ An, Tây Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng 
Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Đồng Nai… 
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vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp có kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh 
doanh77. 

- Có cơ chế triển khai, mở rộng phạm vi mạng lưới tư vấn viên đến các địa 
phương, đồng thời hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục thành lập và kinh phí tư 
vấn78. 

- Quy định bổ sung về việc công nhận mạng lưới tư vấn viên pháp luật cấp 
huyện; tiêu chuẩn người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ở địa phương; thẩm quyền công nhận mạng lưới tư vấn viên cấp tỉnh, cấp huyện 
về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương79.  

- Quy định đơn giản về thủ tục phê duyệt hồ sơ xin hỗ trợ chi phí tư vấn 
pháp luật cho doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp gặp khó khăn về pháp lý mới cần 
hỗ trợ, tư vấn. Vì vậy cần đơn giản, rút ngắn thời gian xem xét phê duyệt hồ sơ80. 

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật 
cơ sở dữ liệu pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa81. 

- Quy định về tiêu chuẩn người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Đồng thời, quy định về chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp làm công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao tinh 
thần trách nhiệm cũng như hiệu quả công tác này82. 

- Quy định về cơ chế giám sát, khung đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá hiệu quả công 
tác này qua các năm triển khai thực hiện83. 

- Có hướng dẫn thống nhất về việc xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp để có cơ chế triển khai thống nhất tại địa phương84. 

2. Về tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Bộ Tư pháp là đầu mối trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
do đó, khi triển khai chương trình các giai đoạn đề nghị có hướng dẫn đến các địa 
phương để việc triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được 
đồng bộ khi địa phương triển khai thực hiện85. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại 
diện cho doanh nghiệp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính 

                                                 
77 Đề xuất của các địa phương: Quảng Trị… 
78 Đề xuất của các địa phương: Thái Nguyên, Cà Mau, Hải Dương, Tiền Giang… 
79 Đề xuất của các địa phương: Thừa Thiên Huế… 
80 Đề xuất của các địa phương: Tiền Giang… 
81 Đề xuất của các địa phương: Cà Mau… 
82 Đề xuất của các địa phương: Phú Yên… 
83 Đề xuất của các địa phương: Hải Dương… 
84 Đề xuất của các địa phương: Hải Dương… 
85 Đề xuất của các địa phương: Thái Bình, Gia Lai, Bạc Liêu,  
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liên thông, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả khi triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, tránh sự cục bộ, chồng chéo, dàn trải không hiệu quả86. 

- Cần xác định rõ nội dung pháp lý nào Nhà nước hỗ trợ, nội dung nào 
doanh nghiệp phải thuê tổ chức dịch vụ pháp lý, để phòng ngừa rủi ro của quy 
luật thị trường87. 

- Thường xuyên cập nhật, đăng tải Bản án, quyết định của Tòa án; phán 
quyết 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 trên Trang thông tin hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. Mở rộng thêm mục cảnh báo rủi ro pháp lý, hỏi đáp 
pháp luật về doanh nghiệp trên Trang hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của 
Bộ Tư pháp88. 

- Xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về các vụ việc và vướng mắc pháp 
lý liên quan đến doanh nghiệp, bởi đây là nguồn quan trọng cho doanh nghiệp và 
các tổ chức dịch vụ pháp lý. Nghiên cứu, tập hợp chỉ dẫn, hợp nhất các VBQPPL 
theo từng lĩnh vực để đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cũng như các 
doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận89. 

- Mở rộng số lượng, phạm vi lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với các chủ đề thiết thực với doanh nghiệp như đầu 
tư, thương mại, thuế, tài chính doanh nghiệp, đất đai, lao động, tiền lương, bảo 
hiểm..90. 

- Tổ chức Tọa đàm tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chủ 
đề, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, như 
pháp luật về đăng kí kinh doanh, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, thuế, các loại giấy 
phép, ngành nghề kinh doanh có điều kiện...91 

- Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: như đa dạng hình 
thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hình thức tư vấn trực tiếp; tư 
vấn qua điện thoại, email...92 

                                                 
86 Đề xuất của các địa phương: Đà Nẵng, Nam Định, Bình Phước, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Hải Phòng, 
Vĩnh Phúc, Hà Nam, Trà Vinh… 
87 Đề xuất của các địa phương: Hà Nam… 
88 Đề xuất của các địa phương: Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Kiên Giang, Nam Định, Tây Ninh, Ninh Bình,  
Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Nai… 
89 Đề xuất của các địa phương: Bình Định, Hưng Yên… 
90 Đề xuất của các địa phương: Ninh Thuận, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Bình 
Định, Long An, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Vĩnh 
Phúc, Cần Thơ, Quảng Nam, Hưng Yên, Đồng Nai, Bình Thuận… 
91 Đề xuất của các địa phương: Lạng Sơn… 
92 Ý kiến của các địa phương: Kon Tum, Đắk Nông, Lạng Sơn… 
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về pháp luật cho doanh nghiệp của các 
ngành (như Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Bảo 
hiểm xã hội...)93. 

- Huy động sự tham gia của đội ngũ Luật sư, luật gia ở địa phương tham 
gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là tham gia vào mạng lưới 
tư vấn viên pháp luật và có chương trình bồi dưỡng năng lực pháp luật cho đội 
ngũ tư vấn viên pháp luật. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở địa phương được 
tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật của các bộ ngành94. 

- Các Bộ, ngành xây dựng sổ tay nghiệp vụ về công tác hỗ trợ pháp lý cho 
người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng cẩm nang pháp 
luật về kiến thức pháp lý chuyên sâu cho doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến 
pháp luật về đầu tư, sản xuất kinh doanh và pháp luật nước ngoài... Đồng thời, có 
quy định cụ thể về mức chi cho hoạt động này95. 

3. Nhân sự 

Bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp tại địa phương. Quan tâm bố trí và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, nhân viên làm công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp96; 

Quan tâm, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn, hỗ 
trợ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở địa phương và đội  
ngũ tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Định kỳ tập huấn kiến thức pháp 
luật và kỹ năng liên quan hoạt động hỗ trợ pháp lý cho người làm đầu mối công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan nhà nước97. 

4. Kinh phí 

Bố trí kinh phí cho chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở địa phương, 
ít nhất là mỗi năm, kinh phí để tổ chức được 3-5 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời, 
tăng mức chi cho báo cáo viên tham gia các hoạt động của chương trình để thu hút 
chuyên gia có kinh nghiệm98. 

                                                 
93 Đề xuất của các địa phương: An Giang… 
94 Ý kiến của các địa phương: Kon Tum, Bắc Kạn, Nghệ An, Đắk Nông, Bình Phước, Lai Châu, Lạng Sơn…  
95 Ý kiến của các địa phương: Đắk Nông, Hà Tĩnh, Phú Yên… 
96 Ý kiến của các địa phương: Hà Nội, Ninh Thuận, Đắk Nông, Sơn La, Bến Tre, Lai Châu, Bình Định, Đồng 
Tháp, Long An, Lâm Đồng, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hưng Yên… 
97 Ý kiến của các địa phương: Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Hòa Bình,  Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, 
Kiên Giang, Lạng Sơn, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Dương, Tuyên Quang, 
Gia Lai, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hưng Yên, Đồng 
Nai… 
98 Ý kiến của các địa phương: Hà Nội, Kon Tum, Khánh Hòa,  Bắc Kạn, Đà Nẵng, Đắk Nông, Yên Bái, Lạng Sơn, 
Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hưng Yên… 
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5. Truyền thông, phát triển mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 - Mở rộng kênh thông tin truyền thông về hoạt động của Chương trình, 
không chỉ thông qua trang thông tin điện tử chính thức mà còn có thể thông qua 
các trang mạng xã hội như Facebook, zalo, …để các cơ quan có thẩm quyền nhận 
thức rõ vai trò của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp99. 

 - Tuyên truyền cho lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp ý thức pháp luật và 
thói quen tuân thủ pháp luật100.  

 - Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hỗ trợ pháp lý hiệu quả. Ví dụ 
như mô hình café doanh nghiệp tại Đồng Tháp, mô hình Bác sĩ doanh nghiệp tại 
Bắc Ninh…101 

 - Hằng năm khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về hỗ trợ pháp lý để nắm 
bắt những khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải khi tiếp cận mô hình 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức 
khác102. 

 6. Về phía doanh nghiệp và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 

 - Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp cần phát huy vai trò là cơ quan đại 
diện cho doanh nghiệp, là cầu nối của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Thông 
quan tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, doanh nghiệp được nói tiếng nói của 
mình trước cơ quan nhà nước, nhà nước thông quan tổ chức đại diện để tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục ý thức và thói quan tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp103. 

 - Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức pháp luật trong quá trình hoạt động 
sản xuất kinh doanh, chủ động đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý nhằm hạn chế rủi 
ro pháp lý khi sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cùng cơ quan nhà nước tham gia 
vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật104. 

 Trên đây là kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại các địa phương trong thời gian vừa qua, khó khăn, vướng mắc và đề 
xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030./. 

 

 

 

                                                 
99 Đề xuất của các địa phương: An Giang, Yên Bái, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương… 
100 Đề xuất của các địa phương: Đồng Tháp… 
101 Đề xuất của các địa phương: Đồng Tháp…  
102 Đề xuất của các địa phương: Đồng Tháp, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hưng Yên… 
103 Đề xuất của các địa phương: Bến Tre… 
104 Đề xuất của các địa phương: Bến Tre, Đồng Tháp… 
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