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BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

Thực hiện Công văn số 7484/UBND-NC ngày 09/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc rà soát, đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa theo yêu cầu tại Văn bản số 3982/BTP-PLDSKT ngày 01/11/2021 của Bộ 

Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:    

I. Việc tổ chức triển khai, thực hiện và kết quả đạt được 

 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo, quán triệt Tổ Pháp chế Sở phối hợp với các 

phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, chủ động triển khai 

các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của UBND tỉnh về công 

tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Quyết định số 

3444/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024 

và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/10/2021 của 

UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được phê 

duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Thông tin và 

Truyền thông được gắn liền với công tác chuyên môn. Sở đã tổ chức thực hiện 

hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông thông qua nhiều hình thức, cụ thể: 

- Sở đã triển khai xây dựng Chuyên mục thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý 

Doanh nghiệp (tại địa chỉ: http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/) và đưa vào hoạt 

động đầu năm 2018. Đến nay, Chuyên mục đã tiếp nhận, xử lý hơn 130 câu hỏi 

được gửi đến. Hàng năm cập nhật gần 100 tin bài, văn bản liên quan hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp. Chuyên mục có hơn 100 ngàn lượt truy cập hàng năm. 

Ngoài ra, Sở đã triển khai xây dựng và phối hợp với Sở Tư pháp vận hành 

Chuyên mục Doanh nghiệp hỏi Cơ quan nhà nước trả lời (tại địa chỉ: 

http://dnh.hatinh.gov.vn/) hàng năm trả lời, giải đáp cho các doanh nghiệp trên 

30 câu hỏi. Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên đăng tải các nội dung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, là một trong những kênh thông tin pháp lý hữu 

ích cho các doanh nghiệp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-

STTTT ngày 26/10/2020 về tuyên truyền chủ trương khuyến khích, hỗ trợ phát 

triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; chỉ đạo hệ thống truyền thanh 

cấp huyện, trạm truyền thanh cơ sở phổ biến những chủ trương, chính sách 
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nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; giới 

thiệu, tuyên dương những tập thể, cá nhân có mô hình, điển hình trong sản xuất, 

kinh doanh, những sản phẩm chủ lực của địa phương với tần suất mỗi tháng 01 

lần. Các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đã thực hiện tốt 

công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó:  

+ Báo Hà Tĩnh đã xây dựng các chuyên mục “Kinh tế”, “Đầu tư”, “Công 

nghiệp”, “Nông nghiệp”, “Thị trường”, đã đăng tải 550 tin, bài viết/năm tuyên 

truyền, giới thiệu các mô hình doanh nghiệp.  

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã xây dựng trên 600 tin, bài, 

phóng sự/năm phát trên sóng phát thanh, truyền hình/năm phản ánh khá đầy đủ 

các nội dung về các chính sách, giải pháp của các ngành, các cấp trong phát triển 

các mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng và phát sóng các chuyên mục 

như “Pháp luật và đời sống”, “Nông thôn mới”, “Công thương”, “Vấn đề hôm 

nay”. 

+ Các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh bạn có văn phòng đại diện, 

phóng viên thường trú trên địa bàn cũng tích cực tham gia trong công tác tuyên 

truyền. Hàng năm, đã có trên 200 tin, bài viết/năm về các mô hình, điển hình, 

hoạt động của các cấp, các ngành trong khuyến khích, xây dựng và phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Sở đã thực hiện cấp 15 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

(dưới hình thức tờ rơi, sổ tay,…) cho các đơn vị nhằm phục vụ hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.  

- Đã tổ chức nâng cấp Sàn Giao dịch thương mại điện tử của tỉnh 

“http://hatinhtrade.com.vn” với công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu về thông tin 

và thực hiện việc mua, bán sản phẩm của các doanh nghiệp trên Sàn. Hiện nay, 

Sàn có hơn 500 sản phẩm với hơn 300 gian hàng; truy cập trên 70 ngàn lượt 

thành viên trên hệ thống; cập nhật hơn 500 tin tức, văn bản pháp luật về thương 

mại điện tử để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Đây là 

một trong những kênh hỗ trợ chào hàng uy tín cho các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, đặc biệt là trong thời điểm thị trường mua bán trực tuyến ngày càng được 

ưa chuộng. 

- Trong đợt ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở đã có 

nhiều văn bản tham mưu các cấp có thẩm quyền đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông được phép di chuyển, ra vào các 

khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội, các cơ sở cách ly để thực hiện các nhiệm 

vụ ứng cứu thông tin, vận chuyển/ giao hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, nhu yếu 

phẩm, trang thiết bị y tế, văn bản, hồ sơ hành chính cho tổ chức, người dân sống 

trong khu vực trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-

19 theo quy định.  

- Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tiếp cận vận hành với các nền tảng chuyển đổi số trong quá trình 
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hoạt động kinh doanh. Ngày 19/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có 

văn bản số 1383/STTTT-CNTT gửi Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền 

thông đề nghị hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai các hoạt động truyền thông, hỗ trợ các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các nền tảng 

chuyển đổi số theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ. 

- Việc tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: Sở 

Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổng hợp các kiến nghị của doanh 

nghiệp để đề xuất với Trung ương, UBND tỉnh nhằm tham mưu sửa đổi, bổ sung 

các VBQPPL cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.  

2. Khó khăn, vướng mắc 

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đơn vị cũng gặp phải một số những khó khăn nhất định: 

- Cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu là 

cán bộ kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm và phương pháp thực hiện hoạt 

động hỗ trợ pháp lý.  

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

nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. 

- Lĩnh vực quản lý của ngành thông tin và truyền thông khá rộng, hệ 

thống văn bản pháp lý khá đa dạng, thường xuyên có sự điều chỉnh, cập nhật, do 

đó có ảnh hưởng nhất định đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Cần tổ chức các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ, phương pháp hỗ trợ cho 

cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các sở, ngành của 

tỉnh.   

- Đề xuất bố trí kinh phí phục vụ quá trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, tạo cơ chế hợp lý nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ thực 

hiện nhiệm vụ này. 

Trên đây là báo cáo rà soát, đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Tư pháp tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TTra4. 
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