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T

kinh doanh Việt Nam có những thay đổi

1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin,
mạng xã hội trong công tác hỗ trọ’ pháp lý doanh

đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho

nghiệp trong giai đoạn 2010 - 2020
doanh nghiệp nhò và vừa (DNNVV) phát triểnVới
hoạtsự bùng nố của cuộc Cách mạng Công

động sản xuât, kinh doanh. Cùng với sự phát triên

nghiệp lần thứ tư, doanh nghiệp có the tiếp cận

cùa khoa học kỳ thuật và cuộc Cách mạng Công

thông tin nhanh chóng, thuận tiện hon thông qua các
nguồn như: Google, Facebook, Zalo,

Youtube, các trang thông tin điện tử,...
Nắm bắt được xu thể phát triển chung
hiện nay, trong giai đoạn 2010 - 2020,

Chưong trình hồ trợ pháp lý liên

ngành dành cho doanh nghiệp (viết tắt
là Chương trình 585) đã xây dựng 63
clip tập huấn trực tuyến cho các doanh
nghiệp với thời lượng 10 - 15
phút/lclip1 với mục đích cung cấp
kiến thức cần thiết cho doanh nghiệp,

giúp doanh nghiệp phòng và tránh
nghiệp lần thứ tư, thời gian qua, Việt Nam đang là

được các sai sót thường gặp trong việc
ký kết, thực hiện họp đồng; giai quyết tranh chấp;

một trong những nước có tốc độ phát triển Internet

quản trị nội bộ doanh nghiệp; thực hiện dự án đầu

mạnh mẽ với nhu cầu, khả năng sử dụng ngày càng

tư; quản lý, sừ dụng lao động, quản lý về tài chính

gia tăng. Mạng xã hội, các phương tiện truyền

và thuế... Clip tập huấn trực tuyến cho các doanh

thông đóng vai trò quan trọng là kênh tuyên truyền

hiện đại, một công cụ tiện dụng sẽ góp phần làm

nghiệp được phát sóng trên kênh Youtube,
Facebook hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đăng

nên thành công cùa Chương trình hồ trợ pháp lý

tải trên trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh

cho doanh nghiệp nho và vừa trong giai đoạn 2021

nghiệp... đê các cá nhân, tô chức, doanh nghiệp dề

- 2025.

dàng cập nhật. Bên cạnh đó, Chương trình 585 còn
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xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp

Quốc hội với nội dung bao gồm: Trao đôi, hỏi đáp,

luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt

cung cấp các thông tin, chính sách hồ trợ của Nhà

Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam (tính đến hết năm

nước giúp doanh nghiệp phục hồi, vượt qua giai

2020, chương trinh này đã phát sóng 1.744 số

đoạn khó khăn khi sản xuất kinh doanh trong bối

(04-06 phút/số) trên Đài Tiếng nói Việt Nam và 352
số (25 phút/số) trên Đài Truyền hình Việt Nam).

cảnh dịch Covid-19; giải đáp những khó khăn,
vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp đang gặp

Chương trình 585 cũng đã xuất bản 47 bản tin, tài

phải trong quá trình sản xuất kính doanh trong bối

liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trong đó có

canh dịch Covid-19 về các quy định pháp luật, cụ

26 bản tin hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số

thể: Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng,

lượng phát hành trên 20.000 cuốn theo các chuyên

pháp luật về đầu tư, pháp luật về tín dụng - ngân

đề về công tác hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và

hàng, pháp luật về thuế, pháp luật về phá sản, pháp

phát miễn phí tới các bộ, ngành, ủy ban nhân dân,

luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hòi

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

đáp, trao đổi, bình luận về những vấn đề pháp lý

ương và các tô chức đại diện cho doanh nghiệp trên
khắp cả nước.

mang tính thời sự xoay quanh việc giúp đỡ doanh
nghiệp phục hồi hoạt động sàn xuất kinh doanh

Để nắm bắt rõ hơn về tinh hình và nhu cầu của

trong bối cảnh dịch Covid-19; định hướng, phân

doanh nghiệp, Chương trình 585 còn thiết lập mạng
lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 30 địa

tích các giải pháp giúp đờ doanh nghiệp xử lý các
vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh dịch

phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và

Covid-19 từ ba mối quan hệ pháp luật: Doanh

đặc biệt khó khăn; đặc biệt triển khai Chương trình

nghiệp với Nhà nước, doanh nghiệp với doanh

tư vấn pháp luật trên truyền hình tại 09 địa phương.

Đặc biệt, trong năm 2020, những diền biến phức

nghiệp và doanh nghiệp với khách hàng; các tình
huống pháp lý, vụ việc vướng mắc điển hình trong

tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền

thực tiễn phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh

kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh cùa các

doanh của doanh nghiệp và hướng xử lý theo đặc

doanh nghiệp, Chương trinh 585 đã kịp thời triến

khai các hoạt động hồ trợ pháp lý liên quan cho

thù hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh
nghiệp trong bối cảnh Covid-19.

doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp phục

Ngoài ra, để đẩy mạnh hơn công tác hỗ trợ pháp

hôi hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua một

lý cho doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận đến nhiều

số hình thức khác nhau. Trong đó, nổi bật là các

doanh nghiệp, Ban quản lý Chương trình 585 đã

hoạt động: Xây dựng và phát sóng Chương trình
Kinh doanh và Pháp luật trên Đài Truyền hình Việt

xây dựng Trang thông tin điện tử : https://htpldn.

Nam (43 số) và Đài Tiếng nói Việt Nam (219 số);

moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx. Trang thông tin
điện tử này là nơi cung cấp đến các doanh nghiệp

xây dựng 45 clip bài giang điện tử bồi dường trực

những nội dung mới nhất về Chương trình 585,

tuyến về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp...

đồng thời cũng là nơi hồ trợ pháp luật trực tuyến

và đặc biệt là xây dựng và phát sóng Chương trinh
hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

cho doanh nghiệp.

trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình

phương tiện truyền thông đã góp phần không nhỏ
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vào những thành tựu đã đạt được của Chương trình
585, đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ phát triển

yêu cấu.

như hiện nay. Các chính sách, quy định mới của

mạng xã hội trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh

pháp luật đã được cập nhật một cách nhanh chóng
và chính xác đến các doanh nghiệp trên khắp cả

nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025

nước.
2. Một số hạn che trong việc ứng dụng mạng

DNNW giai đoạn mới đạt được những thành công
hơn nữa, trong giai đoạn 2021 - 2025, cần phải chù

xã hội, phưong tiện truyền thông cho các

động và tích cực hơn để nắm bắt kịp thời, nắm bắt

chương trình hỗ trợ pháp lý

nhanh nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng

Một là, các chương trình hồ trợ pháp lý chưa

3. Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin,

Đê Chương trình hồ trợ pháp lý liên ngành cho

chủ động và tích cực trong việc năm bắt bắt nhu

thời đây mạnh công tác tuyên truyên đê chương
trình hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp cận được

cầu thực tiền của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ

nhiều doanh nghiệp hơn.

phụ trách công tác hồ trợ pháp lý cho doanh

Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ

nghiệp chỉ cung cấp những gì họ có, mà chưa thực

trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai
đoạn 2015 - 2020, căn cứ Nghị định số

sự tìm hiểu doanh nghiệp cần gì, muốn gì để từ đó

có thể tư vấn đúng trọng tâm cho doanh nghiệp.

Hai là. kinh phí phục vụ cho công tác hồ trợ

55/2019/NĐ-CP, ngày 19/01/2021, Thủ tướng
chính phu đà ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg

pháp lý cho doanh nghiệp trong những năm gần

phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

đây mặc dù đã được quan tâm đầu tư song vần còn

ít, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; cơ

cho DNNW giai đoạn 2021 - 2025.
Quyết định số 81/QĐ-TTg với mục tiêu triến

chế, chính sách dành cho các cơ quan thực hiện hồ

khai đòng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng

trợ pháp lý chưa rõ ràng, tù’ đó dần tới việc sử dụng
công nghệ để tuyên truyền chưa được đồng bộ,

dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư trong hoạt động hồ trợ pháp lý cho

không phát huy được hiệu quả của việc cung cấp

DNNW, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh

kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp.

nghiệp; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp

Ba là, hiện nay vẫn có nhiều bộ ngành, tinh

với khả năng cân đối nguồn lực; định hướng cho các

thành chưa tích cực vào cuộc trong hồ trợ pháp lý

hoạt động hồ trợ pháp lý cho DNNVV của các bộ,

cho doanh nghiệp, chưa xây dựng được chương

ngành, địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức và

trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp riêng cho cơ quan

thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng

ban, ngành mình; việc phối hợp triển khai hồ trợ

mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của

pháp lý cho doanh nghiệp có nhiều hạn chế, chưa

DNNW, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện

đồng bộ.

chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh

Bốn là, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ

nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh

pháp lý cho doanh nghiệp chưa nhiều, chủ yếu thực

doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của

hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa được thường
xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ nên đôi lúc còn lúng

doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

túng trong việc hồ trợ pháp lý khi doanh nghiệp có

giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Chương trình

là những mục tiêu chung xuyên suốt Chương trình
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còn đê ra những mục tiêu cụ thê như sau:
Thứ nhất, cung cấp thông tin pháp lý cho

pháp luật; các văn bản tư vấn pháp luật của mạng

DNNVV, gồm: (i) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập

vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của DNNVV. Đây

nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dừ liệu về vụ

là một trong những điếm nối bật của Chương trình

việc, vướng mắc pháp lý cho DNNVV; (ii) Cung

hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai

cấp các chính sách, đề án, chương trình hồ trợ pháp

đoạn 2021 - 2025. Xây dựng, quan lý, duy trì, cập

lý cho DNNVV của các bộ, ngành, địa phương; (iii)
Tiếp nhận 100% phản ánh từ DNNVV để đề xuất,

nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dừ liệu pháp luật

lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc,

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giai

không chỉ dành cho DNNVV mà còn dành cho cộng
đồng doanh nghiệp nói chung và những cá nhân, tổ

quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật và tồ chức

chức liên quan đến pháp luật bao gồm các cơ quan

thi hành pháp luật hiệu quả.
Thứ hai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i)

quản lý nhà nước, các chuyên gia pháp lý khác, các
trường đại học, các tố chức đào tạo pháp luật... Bên

Tối thiểu 30% DNNVV nhằm nâng cao hiêu biết, ý

cạnh đó, kế thừa nhũng thành tựu đà đạt được khi

thức tuân thu pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ

biết cách tận dụng ưu thế của mạng xà hội, phương

doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý

tiện truyền thông trong giai đoạn 2010 - 2020,

trong kinh doanh; (ii) Tối thiểu 60% người làm

Chương trinh mới vần tiếp tục xây dựng các chuyên

công tác hồ trợ pháp lý cho DNNVV nhằm nâng

mục nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến

cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

hoạt động đầu tư, kinh doanh của DNNVV trên đài

Thứ ba, tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật,

truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện

bao gồm: Tư vấn trực tiếp cho DNNVV; tư vấn

thông tin, truyền thông khác; xây dựng các phóng

pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động

sự, chuyên đề pháp luật để cập nhật kịp thời, cung

tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật

cấp thông tin pháp luật các lĩnh vực, vấn đề pháp lý

nhằm bao đảm 100% đề nghị tư vấn cùa DNNVV

mà DNNVV quan tâm nhằm đăng tải trên các trang

thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến

thông tin điện tử, mạng xã hội; xây dựng và phát

nghị VỚI các cơ quan có thẩm quyền giái quyết.
Một trong những nội dung của Chương trình là

hành định kỳ các bân tin pháp luật, tài liệu điện từ
theo chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật, thông tin

xây dựng, quàn lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử
dụng cơ sở dữ liệu pháp luật bao gồm: Các bản án,

pháp lý, cảnh báo vi phạm pháp luật, rủi ro pháp
lý... nhằm hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Ngoài ra,

quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của

không chi hướng đến tổ chức sự kiện, hội nghị,

trọng tài thương mại; quyết định xư lý vụ việc cạnh

diễn đàn đê cung cấp thông tin về các chính sách,

tranh; quyết định xừ lý vi phạm hành chính liên

hoạt động hỗ trợ pháp lý, giải quyết vướng mắc về

quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được

các vấn đề pháp lý theo quy định cùa Nghị định số

phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện

55/2019/NĐ-CP, mà Chương trình mới còn hướng
đến ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các

tứ công khai các vãn bản này; các văn bán trả lời
của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh,

diền đàn kinh doanh và pháp luật cho các DNNVV.

thành phố trực thuộc trung ương đối với các vướng

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV

mắc pháp lý cho DNNW trong quá trình áp dụng

cũng là một trong những nội dung mà Chương trinh
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Số chuyên đề Hỗ trỢ pháp lý dành cho doanh nghiệp
mới hướng đến. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho

hoạt động. Khắc phục những hạn chế từ những

DNNVV bao gồm các hoạt động: Tổ chức các

giai đoạn trước, trong quá trình sử dụng mạng xã

chương trình, hoạt động bồi dường kiến thức pháp

hội, phương tiện truyền thông trong việc thông tin

luật cho người quản lý, điều hành, người phụ trách

pháp luật cho doanh nghiệp theo Chương trình hỗ

công tác pháp chế và người lao động cùa DNNVV;

xây dựng hệ thống bài giảng, tài liệu điện tử cung

trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn
2021 - 2025 cần thực hiện đồng bộ những biện

cấp kiến thức pháp luật đầu tư, kinh doanh, các cam

pháp sau đây:

kết quốc tế cần thiết cho DNNVV; tổ chức các

Một là, chuyên môn hóa đội ngũ hồ trợ pháp lý

chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương

cho doanh nghiệp. Nội dung tư van, hồ trợ pháp lý

tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với

cần tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp

người làm công tác hồ trợ pháp lý cho DNNVV; tổ

đen hoạt động sàn xuất, kinh doanh của doanh

chức các chương trình bồi dường, trao đổi kinh

nghiệp như: Pháp luật về quản trị doanh nghiệp,

nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác

hợp đông, lao động và bảo hiêm xã hội, pháp luật
về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sờ hữu trí

hồ trợ pháp lý cho DNNVV.

Hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho

tuệ, đầu tư...; kỳ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp

DNNVV có thể diễn ra thông qua các hình thức

chế doanh nghiệp như kỳ năng phổ biến, tuyên

khác nhau như: Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối

truyền pháp luật, kỳ năng tư vấn pháp luật, kỳ năng

thoại; tư vấn qua thư điện từ, mạng xã hội và ứng

soạn tháo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh

dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần

doanh; kỳ năng giải quyết tranh chấp trong kinh

thứ tư; tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên

doanh. Việc chuyên môn hóa như vậy sẽ đồng thời

pháp luật.

với việc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nâng cao

4. Giải pháp nâng cao vai trò của mạng xã hội
và phương tiện truyền thông trong việc thông

kiến thức, kỳ năng và văn hóa ứng xử trong công

tin pháp luật cho doanh nghiệp theo Chưoiĩg
trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh

tác trợ giúp doanh nghiệp cũng như nâng cao trách
nhiệm công việc. Việc tạo điều kiện và khuyến
khích các to chức hành nghề luật sư tham gia hỗ trợ

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

pháp lý cho doanh nghiệp cũng là một giải pháp

Đe đây mạnh được hiệu quả của mạng xã hội,
phương tiện truyền thông trong việc thông tin

hiệu quả, tận dụng được sự tham gia của các đơn vị
tư vấn pháp lý có kinh nghiệm để nâng cao chất

pháp luật cho doanh nghiệp theo Chương trình hỗ

lượng tư vấn pháp lý.
Hai là, khi phổ biến pháp luật qua mạng xã hội,

trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn
2021 - 2025 là một vấn đề cần được quan tâm sát

phương tiện truyền thông cần tổ chức khảo sát,

sao. ứng dụng công nghệ số vào công tác truyền

đánh giá thực trạng, nhu cầu hồ trợ pháp lý của

thông pháp luật doanh nghiệp mang lại hiệu qua
cao với nguồn kinh phí thấp hơn nhiều so với các

doanh nghiệp, việc khảo sát có thể thực hiện trực

tiếp hoặc thông qua các tố chức đại diện của doanh

phương án truyền thống, tạo được độ phủ sóng

nghiệp. Nội dung của chương trình truyền tải cần

rộng khắp đối với các DNNVV trên cả nước,

trúng nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trinh

không giới hạn kinh nghiệm, ngành nghề, lĩnh vực

tuyền tải bao gồm các chính sách về thuế, kế toán,
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Sô chuyên đề Hổ trỢpháp lý dành cho doanh nghiệp
Ba là, cần phải tăng cường kinh phí cho việc

bảo hiêm xã hội, pháp lý thương mại, thương mại
quốc tế, xuất nhập khâu... Chương trình truyền tải

ứng dụng công nghệ vào công tác hỗ trợ pháp lý.

là những chương trình mà doanh nghiệp cần, chú

Ngoài việc sử dụng ngân sách trung ưong và ngân

trọng tuyên truyên những điêm mới của pháp luật
về kinh doanh hiện hành, phân tích những tác động

sách địa phương, những người thực hiện công tác
hồ trợ pháp lý cần tìm hiêu các nguồn vốn từ công

của sự thay đối đó đối với hoạt động của doanh

tác xã hội hóa, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tận

nghiệp; cung cấp các tinh huống pháp lý, những

dụng tối đa vai trò của doanh nghiệp □

vướng mắc trong thực tiễn thường gặp và cảnh báo
những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân
thủ quy định, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gờ

vướng mắc cho doanh nghiệp.

1. https://htpldn.moj.gov.vn/SMPT_Publishing _uc/
TinTuc/PrintTL.aspx?idb=2&ItemID=19&l=/noidung/
tintuc/Lists/BanTin.

Phát huy val trò của Hiệp hôi...

(Tiếp theo trang 26)

quan hệ tốt đẹp với các cơ quan nhà nước;

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp

Có thê nói, các chủ thê doanh nghiệp là những
đối tượng đa dạng đang mong muốn tham gia vào

doanh nghiệp hoạt động và phát triên dựa trên một
nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, bền vừng, lâu

hoạt động kinh doanh dưới dạnh các loại hình được
pháp luật quy định. Các đối tượng này đang rất cần

dài. Với sự hỗ trợ từ hệ thống mạng lưới tư vấn

hỗ trợ pháp lý của Nhà nước và các hiệp hội doanh

trong mỗi hoạt động của mình, hạn chế được tình

nghiệp từ nhiều góc độ như: (i) Hỗ trợ về giải quyết

trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, đồng

kiên nghị vướng mẳc pháp lý; (ii) Nâng cao năng

thời giúp cho mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước

lực pháp luật cho các bộ pháp che; (iii) Hồ trợ giải

và doanh nghiệp được cải thiện đáng kề □

viên, doanh nghiệp yên tâm hơn về tính pháp lý

quyết tranh chấp; (iv) Hồ 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 sờ vai trò, chức năng cùa mình cần tìm ra những
giải pháp cụ thể, hữu hiệu đế 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.
Những hình thức và nội dung hỗ trợ đa dạng của
Chương trinh 585 đã góp phần định hướng, nâng
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1. Các mô hình hoạt động kinh doanh dành cho các
chủ thê tham gia là thành lập doanh nghiệp, họp tác xã,

hộ kinh doanh, các tô chức pháp nhăn khác...
2. Ngày 24/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định
so 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa, tạo một hành lang pháp lỷ quan trọng cho
các hoạt động ho trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
3. Có khoảng 28 chưcmg trình hô trợ doanh nghiệp
đã và đang được triển khai.
4. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Quỹ khởi
nghiệp sáng tạo, các khu làm việc chung, các cụm liên
két ngành, chuôi giá trị.

