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TÓM T�T. T�i Vi�t Nam, n�m 2016 là n�m mà chính ph� ch�n là ‘n�m qu�c gia kh�i nghi�p’. Kh�i nghi�p dành cho t�t c� 
m�i ��i t��ng không phân bi�t �� tu�i, gi�i tính, tôn giáo, .v.v. Chính vì th� kh�i nghi�p dành cho ph� n� c�ng là v�n �� 
�áng ���c quan tâm ��n. Bài vi�t t�p trung vào vi�c phân tích th�c thi pháp lu�t, chính sách h� tr� ph� n� kh�i nghi�p hi�n 
hành. Tuy nhiên, thông qua vi�c tìm hi�u th�c tr�ng th�c thi các chính sách pháp lý h� tr� ph� n� kh�i nghi�p �ã tìm ra m�t 
s� b�t c�p trong các chính sách c�ng nh� quá trình th�c hi�n và tri�n khai chính sách h� tr� ��n ph� n�.  Qua �ó, nhóm tác 
gi� tác gi� �� xu�t các gi�i pháp phù h�p ��i v�i nh�ng b�t c�p �ã ���c phân tích nh�m k�p th�i tháo g� các khó kh�n, t�n 
t�i trong quá trình th�c hi�n và tri�n khai các chính sách pháp lý. Nh�m giúp nhà n��c nâng cao ���c vai trò qu�n lý c�a 
mình trong l�nh v�c này, phát huy nh�ng m�t tích c�c và kh�c ph�c nh�ng m�t h�n ch� c�a ho�t ��ng h� tr� ph� n� kh�i 
nghi�p góp ph�n thúc ��y n�n kinh t� phát tri�n h�i nh�p vào n�n kinh t� th� gi�i. 

T� KHÓA: Chính sách pháp lý; Hi�u qu� chính sách; Ph� n� kh�i nghi�p 

ABSTRACT. In Vietnam, 2016 is the year that the government chooses to be the "Year of the Country of Startup." Startups 
for all the people irrespective of age, sex, religion, etc. That's why startup for women is a matter of concern. The paper 
forcuses on the analysis of law enforcement and policies to support women startups with current. However, through the 
understanding of the status enforce of the implementation of legal policies to support start-up women found some 
shortcomings in the policies as well as the implementation and implementation of support policies to women. Accordingly, 
the author group proposed appropriate solutions to the shortcomings have been analyzed in order to timely solve the 
difficulties, existing in the implementation and to deploy of legal policies. In order to help the state improve its management 
role in this area, promote the positive aspects and overcome the shortcomings of supporting women to start the business 
contributing to promoting the economy development. enter the world economy. 
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1. GI�I THI�U 

Trong m�i th�i ��i, dù � v� trí nào ng��i ph� n� c�ng luôn 
�óng vai trò ��c bi�t quan tr�ng. Ph� n� ph� n� ph��ng 
�ông nói chung và ph� n� Vi�t Nam nói riêng và không ��n 
thu�n gi� vai trò là m�t ng��i m�, ng��i v� ��m �ang mà 
bên c�nh �ó ngoài xã h�i h� còn là m�t ng��i ��m nh�n 
nh�ng vai trò, v� trí quan tr�ng và th� hi�n t�t kh� n�ng c�a 
mình. Th�c t� cho th�y, có không ít nh�ng ng��i ph� n� �ã 
thành công trong các l�nh v�c kinh doanh, chính tr�, kinh t�, 
v�n hóa – xã h�i… 

Hi�n nay, v�i xu th� toàn c�u hóa Vi�t Nam �ang ��ng 
tr��c c� h�i h�i nh�p và phát tri�n. Chính vì th� ng��i ph� 
n� Vi�t Nam không mu�n b� trói bu�c trong công vi�c n�i 
tr� mà h� mu�n ���c ti�p xúc v�i tri th�c, khoa h�c, k� 
thu�t… H� bi�t nâng cao giá tr� b�n thân, d�n kh�ng ��nh 
mình trong t�t c� các l�nh v�c, tr� thành nh�ng nhà khoa h�c, 
nh�ng nhà lãnh ��o tài n�ng, nh�ng cán b� có n�ng l�c… 
không h� thua kém nam gi�i. Chính vì l� �ó, nhu c�u ���c 
quan tâm, h� tr� phát tri�n c�a ph� n� r�t l�n. �� giúp ph� 
n� ��i phó v�i khó kh�n và nh�ng m�t h�n ch�, Nhà n��c ta 
�ã có m�t s� nh�ng chính sách nh�m h� tr�, khuy�n khích 
ph� n� phát tri�n kinh t� gia �ình, �n ��nh cu�c s�ng và tham 
gia ho�t ��ng xã h�i nh�ng vi�c tri�n khai th�c hi�n m�t s� 
chính sách h� tr� ph� n� v�n ch�a �em l�i k�t qu� nh� mong 
mu�n. Vì v�y, vi�c tìm hi�u v� th�c tr�ng th�c hi�n chính 
sách pháp lý h� tr� ph� n� kh�i nghi�p giúp ch� ra m�t s� 
nguyên nhân d�n ��n th�c tr�ng và �� xu�t m�t s� khuy�n 
ngh� góp ph�n nâng cao hi�u qu� c�a các chính sách dành 
cho ph� n� kh�i nghi�p.  

 

2. N�I DUNG 

2.1 Ph��ng pháp nghiên c�u 

- S� d�ng ph��ng pháp phân tích, t�ng h�p, so sánh gi�a b� 
lu�t lao ��ng n�m 2012 s�a ��i b� sung 2013, ngh� ��nh, 
thông t�…  

- Th�ng kê ý ki�n c�a m�i ng��i trong c�ng ��ng m�ng và 
l�y ý ki�n c�a các ��i t��ng khác nhau trong xã h�i v� v�n 
�� h� tr� ph� n� phát tri�n kinh doanh. 

- Ph��ng pháp kh�o sát thông tin: D�a trên các trang thông 
tin �i�n t� hi�n nay và trong quá trình �i kh�o sát th�c t� 
�� t�p h�p nh�ng thông tin h�u ích cho quá trình nghiên 
c�u. 

2.2 Pháp lu�t và chính sách dành cho ph� n� hi�n nay 

�� h� tr� cho lao ��ng n� pháp lu�t Vi�t Nam �ã ban hành 
nh�ng chính sách, lu�t hi�n hành nh�m nâng cao ch�t ch�t 
l��ng ��i s�ng c�ng nh� các ch� �� h�u trí, thai s�n cho n� 
gi�i. B� lu�t Lao ��ng 2012 s�a ��i b� sung n�m 2013 dành 
m�t ch��ng (Ch��ng X) quy ��nh riêng v� lao ��ng n�. 
Theo �ó, Nhà n��c có chính sách b�o ��m quy�n làm vi�c 
bình ��ng c�a lao ��ng n� khuy�n khích ng��i s� d�ng lao 
��ng t�o �i�u ki�n �� lao ��ng n� có vi�c làm th��ng xuyên, 
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áp d�ng r�ng rãi ch� �� làm vi�c theo th�i gian bi�u linh 
ho�t, làm vi�c không tr�n th�i gian, giao vi�c làm t�i nhà; có 
bi�n pháp t�o vi�c làm, c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng, nâng 
cao trình �� ngh� nghi�p, ch�m sóc s�c kho�, t�ng c��ng 
phúc l�i v� v�t ch�t và tinh th�n c�a lao ��ng n� nh�m giúp 
lao ��ng n� phát huy có hi�u qu� n�ng l�c ngh� nghi�p, k�t 
h�p hài hoà cu�c s�ng lao ��ng và cu�c s�ng gia �ình. Lu�t 
quy ��nh rõ, nghiêm c�m ng��i s� d�ng lao ��ng có hành vi 
phân bi�t ��i x� v�i ph� n�, th�c hi�n nguyên t�c bình ��ng 
nam, n� v� tuy�n d�ng, s� d�ng, nâng b�c l��ng và tr� công 
lao ��ng; lao ��ng n� ���c dành th�i gian trong th�i gian 
lao ��ng �� cho con bú, làm v� sinh ph� n�; không ���c sa 
th�i ho�c ��n ph��ng ch�m d�t h�p ��ng lao ��ng ��i v�i 
lao ��ng n� vì k�t hôn, có thai, nuôi con nh� d��i 12 tháng 
tu�i. ��c bi�t, B� lu�t Lao ��ng s�a ��i n�m 2013 quy ��nh 
t�ng th�i gian ngh� thai s�n c�a lao ��ng n� t� 4 tháng lên 
thành 6 tháng. Ch� �� h� tr� thai s�n cho ph� n� nghèo c� 
trú � vùng sâu, vùng xa là ��ng bào dân t�c thi�u s� khi sinh 
con �úng chính sách dân s�. Th�i gian ngh� thai s�n c�a ph� 
n� theo ch� �� nhà n��c ���c tính là th�i gian �� xem xét, 
t�ng danh hi�u “lao ��ng tiên ti�n”, “chi�n s� thi �ua c� s�”. 
B� lu�t lao ��ng 2013 c�ng �ã s�a ��i tu�i ngh� h�u ��i v�i 
ng��i lao ��ng theo h��ng gi� nguyên tu�i c�a n� là 55, 
nam là 60, gi�m tu�i ngh� h�u ��i v�i ng��i b� suy gi�m kh� 
n�ng lao ��ng, làm công vi�c ��c bi�t n�ng nh�c, ��c h�i, 
nguy hi�m; làm vi�c � vùng sâu, vùng xa, biên gi�i h�i ��o 
thu�c danh m�c do Chính ph� quy ��nh và t�ng tu�i ngh� h�u 
cho nhóm có trình �� chuyên môn k� thu�t cao, ng��i làm 
công tác qu�n lý và m�t s� tr��ng h�p ��c bi�t khác. 

Lu�t B�o hi�m xã h�i n�m 2014 c�ng quy ��nh ph� n� 
���c h��ng các ch� �� b�o hi�m xã h�i nh�: Ch� �� �m �au, 
thai s�n, tai n�n lao ��ng - b�nh ngh� nghi�p, h�u trí, t� tu�t, 
th�t nghi�p, m�t s�c lao ��ng... Lu�t còn quy ��nh quy�n l�i 
mang tính ��c thù ��i v�i ng��i ph� n� nh�: Lao ��ng n� 
���c h��ng các ch� �� khám thai (ngh� vi�c có h��ng l��ng 
tr� c�p), ngh� vi�c h��ng l��ng tr� c�p sinh �� b�ng 100% 
ti�n l��ng, d��ng s�c sau khi sinh n�u s�c kh�e y�u. Ngoài 
ra, các ��i t��ng xã h�i là ph� n� c�ng ���c h��ng tr� giúp 
v�t ch�t v�i t� cách ��i t��ng c�u tr� xã h�i. 

Bên c�nh �ó, các chính sách c�ng ���c ban hành �� h� tr� 
riêng cho các ��i t��ng lao ��ng n� kh�i nghi�p kinh doanh 
nh� các chính sách �� án h� tr� ph� n� kh�i nghi�p giai �o�n 
2017 – 2025.  

Chính sách h� tr� doanh nghi�p nh� và v�a do ph� n� làm 
ch�, v�n b�n pháp lu�t quy ��u tiên �� c�p t�i �u tiên h� tr� 
phát tri�n DNNVV do ph� n� làm ch� ���c �� c�p trong 
Ngh� ��nh 90/2001/N�-CP v� tr� giúp phát tri�n DNNVV, 
trong �ó có nêu “…chú tr�ng �u tiên ch��ng trình tr� giúp 
các doanh nghi�p nh� và v�a do doanh nhân n� qu�n lý” 
(���c thay th� b�ng Ngh� ��nh 56/2009/N�-CP ngày 30 
tháng 6 n�m 2009 c�a Chính ph�). 

Ngoài Ngh� ��nh s� 56/2009/N�-CP nêu trên, m�t s� 
chính sách h� tr� doanh nghi�p do n� làm ch�, doanh nghi�p 
s� d�ng nhi�u lao ��ng n� ���c quy ��nh t�i Lu�t Thu� Thu 
nh�p Doanh nghi�p và Ngh� ��nh h��ng d�n thi hành, B� 
Lu�t Lao ��ng, Lu�t ��u th�u 2013. 

Ngh� ��nh m�i nh�t v�a ���c ban hành h� tr� các doanh 
nghi�p nh� và v�a kh�i nghi�p sáng t�o ngh� ��nh 38/2018 
quy ��nh chi ti�t ��u t� cho doanh nghi�p nh� và v�a kh�i 
nghi�p sáng t�o trong �ó có h� tr� các doanh nghi�p nh� và 
v�a kh�i nghi�p sáng t�o do ph� n� làm ch� 

2.3 Th�c tr�ng chính sách và ch��ng trình h� tr� ph� 
n� kh�i nghi�p t�i t�nh ��ng Nai 

2.3.1  Th�c tr�ng chính sách và ch��ng trình h� tr� ph� 
n� kh�i nghi�p t�i t�nh ��ng Nai 

Bên c�nh các chính sách và pháp lu�t dành cho ph� n� thì 
ngày 09/11/2017, UBND t�nh ban hành v�n b�n s� 
11607/UBND-KGVX v� vi�c tri�n khai khai th�c hi�n 
Quy�t ��nh s� 938/Q�-TTg ngày 30/6/2017 và Quy�t ��nh 
s� 939/Q�-TTg ngày 30/6/2017 c�a Th� t��ng Chính ph�. 

Theo �ó, UBND t�nh ch� ��o các s�, ngành, ��a ph��ng 
ch� ��ng ph�i h�p H�i Liên hi�p Ph� n� t�nh tri�n khai th�c 
hi�n Quy�t ��nh s� 938/Q�-TTg phê duy�t �� án “Tuyên 
truy�n, giáo d�c, v�n ��ng, h� tr� ph� n� tham gia gi�i quy�t 
m�t s� v�n �� xã h�i liên quan ��n ph� n� giai �o�n 2017-
2027” và Quy�t ��nh s� 939/Q�-TTg phê duy�t �� án “H� 
tr� ph� n� kh�i nghi�p giai �o�n 2017-2025”. 

T�i t�nh ��ng Nai các ban ngành ph�i h�p v�i H�i liên 
hi�p ph� n� t�nh �ã h� tr� cho ph� n� t�i ��a ph��ng �ã th�c 
hi�n thành công các ch��ng trình kh�i nghi�p nh�:  
· Mô hình ch�n nuôi gia súc t�i gia �ình ch� V� Th� Thoa 

ng� t�i huy�n C�m M� 
Gia �ình Chi V� Th� Thoa, ng��i dân t�c Tày, xã Sông 

Ray là h� nghèo c�a ��a ph��ng, không có v�n, không có 
��t, s�n xu�t l�c h�u. Tr��c hoàn c�nh c�a Ch� Thoa, n�m 
2008 h�i ph� n� huy�n C�m M� �ã h� tr� cho ch� vay s� ti�n 
10 tri�u ��ng �� mua m�t con bò gi�ng. Nh� ch�u khó ch�m 
sóc, �àn bò phát tri�n r�t là t�t và cho sinh s�n ��n nay ���c 
5 con. �� trang tr�i cu�c s�ng và ��u t�, ch� Thoa bán 2 con 
bê ���c 30 tri�u ��ng ti�p t�c ��u t� ch�n nuôi heo và dê 
gi�ng �� t�ng thu nh�p cho gia �ình. 

· Mô hình H�p tác xã �an lát Lê L�i, t�i �p 10, xã Nam 
Cát Tiên 
Mô hình này ���c thành l�p t� n�m 2014, ban ��u xu�t 

phát t� m�t s� h� nh� l� t�i �p 10, ��n nay �ã nhân r�ng ra 
t�i �p 1, �p 3 và �p 9 c�a xã, m�i tháng có 50 ��n 60 h� dân 
�an lát, có tháng t�ng 70 – 80 h�. H�p tác xã �ã t�o vi�c làm, 
t�ng thu nh�p cho các thành viên bình quân t� 2 tri�u ��n 2,5 
tri�u ��ng/ tháng.  

· T� h�p tác ch�n nuôi dê t�i xã Tà Lài 
N�m 2014 ���c s� quan tâm c�a Trung ��ng H�i, H�i 

LHPN t�nh �ã t�o ngu�n v�n t� �� án 295 h� tr� cho H�i 
LHPN xã xây d�ng mô hình t� h�p tác ch�n nuôi Dê (g�m 
45 thành viên), v�n ��u t� ban ��u là 51 con. ��n nay, �ã 
phát tri�n ���c 125 con, ��c tính t�ng tr� giá �àn dê là 350 
tri�u ��ng. 

2.3.2  Nh�ng b�t c�p khi th�c hi�n các chính sách h� tr� 
ph� n� kh�i nghi�p 

Trong th�i gian qua t�i t�nh ��ng Nai vi�c h� tr� cho ph� 
n� kh�i nghi�p �ã ���c tri�n khai m�t cách hi�u �ã nh�ng 
bên c�nh �ó vi�c tri�n khai và th�c hi�n các chính sách h� 
tr� v�n còn g�p m�t vài h�n ch� nh� sau:  

Vi�c tuyên truy�n phát tri�n kinh t� dành cho ph� n� 
không ���c th��ng xuyên và kéo dài liên t�c. Vi�c tuyên 
truy�n ch� y�u t�p trung cho nh�ng ph� n� là h�i viên c�a 
h�i ph� n� ��i t��ng ch�a là h�i viên ít ���c quan tâm ��n. 
Vì các ch��ng trình h� tr� ph� n� kh�i nghi�p thành công 
h�u h�t là các ch� em hi�n là h�i viên c�a H�i liên hi�p ph� 
n� c�p huy�n, xã.  

Quy mô th�c hi�n chính sách còn h�n ch� ch�a dành cho 
t�t c� nh�ng ph� n� có nhu c�u. 

Kinh phí th�c hi�n chính sách ch�a x�ng �áng d�n ��n 
vi�c phân ph�i ch�a ��ng ��u. Ngu�n v�n h� tr� cho ph� n� 
còn th�p, ch�a �áp �ng ���c nhu c�u phát tri�n kinh t� c�a 
h�. Trong nh�ng khó kh�n l�n nh�t c�a ph� n� khi thành l�p 



T�p chí Khoa h�c L�c H�ng 79

Nguy�n Duy Thanh Ngân, �oàn Quang Huy 

 

công ty �ó chính là tìm ���c ngu�n cho vay v�n. H�u h�t các 
ngân hàng ��u r�t khó ch�p nh�n �� các doanh nghi�p m�i 
thành l�p, ch�a có uy tín vay v�n.  

R�t ít các doanh nghi�p nh� và v�a do ph� n� làm ch� 
���c h��ng các �u �ãi và h� tr� ���c quy ��nh t�i Ngh� ��nh 
s� 56/2009/N�-CP vì:  

Th� nh�t, quy ��nh trong Ngh� ��nh 56/2009/N�-CP liên 
quan t�i DNNVV do ph� n� làm ch� không có h��ng d�n 
nên không tri�n khai ���c. C� th�, trong Ngh� ��nh 
56/2009/N�-CP ch� có �� c�p m�t câu liên quan t�i h� tr� 
DNNVV do ph� n� làm ch�: “…�u tiên ch��ng trình tr� 
giúp các doanh nghi�p nh� và v�a do ph� n� làm ch� và 
doanh nghi�p nh� và v�a s� d�ng nhi�u lao ��ng n�”. B�n 
thân các c� quan không bi�t DNNVV do ph� n� làm ch� là 
doanh nghi�p nào, ���c �u tiên nh�ng gì, tri�n khai nh� th� 
nào, c� quan nào ph�i ch�u trách nhi�m tri�n khai, ngu�n l�c 
t� �âu… 

Th� hai, các DNNVV có ph� n� làm ch� c�ng không rõ 
là mình có thu�c ��i t��ng ���c �u tiên hay không. Có 
nh�ng DNNVV không bi�t ��n có ch��ng trình �u tiên ���c 
quy ��nh trong v�n b�n pháp lu�t. Bên c�nh �ó, c�ng có 
DNNVV do ph� n� qu�n lý nh�ng không ch�c ch�n mình là 
��i t��ng ���c h��ng các ch��ng trình �u tiên cho DNNVV 
do ph� n� làm ch�. 

 Th� ba, t�n t�i quan �i�m r�ng DNNVV do ph� n� làm 
ch� c�ng là DNNVV nên không c�n thi�t ph�i h� tr�, �u tiên 
riêng cho ��i t��ng DNNVV do ph� n� làm ch�. 

2.4 Nguyên nhân d�n ��n th�c tr�ng 

· V�i nhu c�u kh�i nghi�p c�a ��i t��ng ph� n� t�i t�nh 
��ng Nai r�t cao nh�ng hi�n nay v�n ch�a có v�n b�n 
pháp lu�t nào h� tr� riêng bi�t cho ph� n� kh�i nghi�p 
nên chính vì th� v�n �� kh�i nghi�p c�a ph� n� ch�a th�c 
s� phát tri�n. 

· N�ng l�c cán b� H�i c� s� m�t s� n�i còn h�n ch�, ��c 
bi�t ��i ng� chi/t� ch�a �áp �ng yêu c�u nhi�m v�. ��i 
tuyên truy�n h�i ph� n� t�i các huy�n xã còn ch�a ho�t 
��ng h�t n�ng su�t, ch�a tìm hi�u rõ nh�ng mong mu�n 
c�ng nh� nhu c�u c�a ph� n� t�i ��a ph��ng. 

· Do ��i s�ng c�a m�t b� ph�n ph� n� còn g�p nhi�u khó 
kh�n, nhi�u ph� n� t�i các huy�n xã vùng xa ch�a có �� 
hi�u bi�t và trình ��, không tham gia vào các công tác h�i 
viên ph� n� t�i ��a ph��ng �� c�p nh�t nh�ng ch��ng 
trình, chính sách h� tr�. 
Ph� n� nhi�u vùng còn mang ��m t� t��ng ph� n� là 

“h�u ph��ng c�a ch�ng”, h� ch� t�p trung vào vi�c n�i tr�, 
ch�m lo gia �ình ch�ng con. H� không t� tin vào b�n thân, 
không giám tham gia vào xã h�i �� th� hi�n chính b�n thân.  

2.5 �� xu�t gi�i pháp h� tr� ph� n� kh�i nghi�p 

2.5.1  Gi�i pháp ��i v�i các chính sách 

Th� nh�t, c�n có chính sách h� tr� tài chính và v�n phi tài 
chính. 

Th� hai, c�n có chính sách t�ng ngu�n v�n vay cho ph� 
n� kh�i nghi�p. Vì ngu�n v�n vay hi�n nay do H�i Liên Hi�p 
ph� n� ho�t ��ng mô hình ti�t ki�m thu hút kho�ng trên 286 
ngàn l��t h�i viên tham gia v�i s� ti�n ti�t ki�m trên 134 t� 
��ng giúp cho trên 91 ngàn l��t h�i viên vay v�n. 

2.5.2  Gi�i pháp ��i v�i các ban ngành, c� quan h� tr� 

kh�i nghi�p 

Th� nh�t, s� n� l�c c�a cán b� H�i các c�p �� h� tr� là r�t 
c�n thi�t �� th�c hiên hóa các ý t��ng sáng t�o c�a ph� n�. 

Luôn nâng cao ki�n th�c v� kh�i nghi�p nh� m�t pháp lu�t, 
�i�u ki�n vay v�n,… �� h� tr� các ch� em có nhu c�u khi c�n 
thi�t  

Th� hai, vi�c tuyên truy�n kh�i nghi�p cho ph� n� ph�i 
th��ng xuyên và kéo dài liên t�c, tuyên truy�n cho t�t c� ph� 
n� trên ��a bàn t�nh.  

Th� ba, th��ng xuyên m� các l�p t�p hu�n chuyên môn 
cho ph� n� có nhu c�u kh�i nghi�p. M� các cu�c thi lên ý 
t��ng kh�i nghi�p t� �ó ��a các ý t��ng kêu g�i v�n t� các 
nhà ��u t� và ��a ý t��ng tri�n khai th�c t�.  

2.5.3  Nh�ng ki�n ngh� dành cho t� ch�c c� quan nhà 

n��c t�i t�nh ��ng Nai 

Th� nh�t, ��ng và Nhà n��c nên xem xét và thành l�p 
c� quan chuyên trách t�ng c�p t� Trung ��ng ��n ��a 
ph��ng v� v�n �� ph� n�. C� quan này n�m rõ v� tình hình 
ph� n� c�a t�ng c�p, hi�u rõ ���c nhu c�u c�ng nh� mong 
mu�n c�a ph� n�, kh�o sát v�n �� phát tri�n kinh t� �n ��nh 
��i s�ng c�a ph� n�. 

Th� hai, thành l�p các ban ngành h� tr� v� m�t pháp lu�t, 
t� v�n các th� t�c liên quan ��n vi�c kinh doanh.  

Th� ba, ��i m�i các ph��ng th�c sinh ho�t nh�m thu hút 
nhi�u ph� n� trong ��a ph��ng tham gia vào h�i ph� n� 
huy�n xã và nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a h�i. Gia nh�p 
nhi�u h�i viên �� vi�c trau d�i kinh nghi�m c�ng nh� h�c 
h�i và giúp �� l�n nhau trong vi�c phát tri�n kinh t�.  

Th� t�, Nhà n��c c�n ��ng ra th�c hi�n ��nh k� và công 
tâm, ��m b�o s� ghi nh�n các �óng góp c�a ph� n� trong 
phát tri�n kinh t� t�o ra mô hình kinh doanh và phát tri�n 
thành DNNVV, góp ph�n �ng h� thúc ��y ph� n� tham gia 
phát tri�n kinh t�. 

Th� n�m, th��ng xuyên t� ch�c các l�p �ào t�o và nâng 
cao ki�n th�c v� kinh doanh. Bên c�nh �ó, t� ch�c cu�c thi 
v� kh�i nghi�p dành riêng cho ph� n� nh�m phát huy các ý 
t��ng kinh doanh và kêu g�i các v�n ��u t� �� tri�n khai các 
d� án thành hi�n th�c.  

2.5.4  M�t s� ki�n ngh� nh�m dành cho các chính sách và 

lu�t h� tr� ph� n� kh�i nghi�p 

Th� nh�t, c�n có m�t v�n b�n pháp lu�t h� tr� ph� n� 
kh�i nghi�p riêng bi�t. T�ng c��ng tuyên truy�n các chính 
sách h� tr� ph� n�, nâng cao vai trò và v� trí c�a ph� n� trong 
vi�c phát tri�n kinh t�. T�o �i�u ki�n cho ch� em ph� n� kh�p 
toàn t�nh tham gia ��y �� các l�p t�p hu�n, th��ng xuyên 
tham gia các ho�t ��ng xã h�i c�ng nh� sinh ho�t t�i h�i ph� 
n� ��a ph��ng �� d� dàng n�m b�t t�t c� thông tin liên quan.  

Th� hai, t�o �i�u ki�n �� ph� n� ti�p c�n các ngu�n v�n, 
ngu�n tín d�ng. Qui trình vay v�n ���c c�i cách hóa d� dàng 
không ph�c t�p giúp cho ph� n� d� dàng th�c hi�n.  

Th� ba, có chính sách t�o �i�u ki�n d� dàng h�n cho 

DNNVV do ph� n� làm ch� vay v�n. ��i v�i các kho�n v�n 
vay t� ngân hàng th��ng m�i, các ngân hàng th��ng m�i nên 
thi�t k� các s�n ph�m phù h�p v�i ��i t��ng là các DNNVV 
do ph� n� làm ch�. 

Th� t�, h� tr� DNNVV do ph� n� làm ch� xây d�ng 
m�ng l��i kinh doanh và th�c hi�n xúc ti�n th��ng 
m�i. Cách làm là ��m b�o t� l� nh�t ��nh v� DNNVV do ph� 
n� làm ch� trong ti�p c�n th� tr��ng và ngu�n l�c hi�n t�i �ã 
dành cho các DNNVV.   

Th� n�m, cãi thi�n quy trình, th� t�c �� ���c h��ng các 
chính sách �u �ãi v� thu� ��i v�i doanh nghi�p d�, không 
ph�c t�p t�i kho�n 4 �i�u 153 t�i B� lu�t lao ��ng s�a ��i 
b� sung 2013. 
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Th� sáu, chính sách h� tr� và b�o v� ng��i s� d�ng lao 
��ng n� còn thi�u và ch�a c� th� thì các chính sách hi�n hành 
b�o v� lao ��ng n� l�i t��ng ��i ��y ��, do �ó ch�a khuy�n 
khích ���c doanh nghi�p s� d�ng lao ��ng n�. 
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