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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị  

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

 

Thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ 

kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh trân trọng thông báo: 

Kể từ ngày 01/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai hỗ trợ chuẩn bị 

hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: 

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp 

có nhu cầu hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

- Phạm vi áp dụng: Các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

2. Nội dung hỗ trợ: 

Hỗ trợ soạn thảo các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ đăng ký thành lập 

mới doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Nghị định 

hướng dẫn của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương. 

3. Quy trình thực hiện 

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập mới doanh nghiệp 

truy cập vào trang web: https://duthao.dkkd.gov.vn 

- Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập; 

- Bước 3: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cần thành lập; nhập đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu (Hệ thống sẽ hỗ trợ soạn thảo các giấy tờ có liên quan 

theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp);  

- Bước 4: Nộp dự thảo hồ sơ; 

- Bước 5: Nhận phản hồi từ Phòng Đăng ký kinh doanh và sửa đổi dự 

thảo (nếu cần sửa đổi bổ sung). Số lần hỗ trợ sửa đổi tối đa không quá 02 

lần/01 bộ hồ sơ. 

https://duthao.dkkd.gov.vn/


- Bước 6: Sau khi hồ sơ đã được hỗ trợ chỉnh sửa đầy đủ, đúng theo quy 

đinh; tổ chức, cá nhân in hồ sơ, ký tên và nộp 01 bộ hồ sơ (bản giấy) tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh - Địa chỉ: Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 

Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

(Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ dự thảo mà người thành lập 

doanh nghiệp không nộp hồ sơ bản giấy tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì các dữ liệu sẽ tự động bị xóa trên Hệ thống 

hỗ trợ). 

Thông tin chi tiết tại Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Tĩnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. 

Số điện thoại liên hệ: 02393881263. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân 

biết, thực hiện./. 
     

    Nơi nhân:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- Đ/c Giám đốc, các PGĐ Sở (để b/c); 

- Đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh 

(đề nghị đăng tải); 

- Báo Hà Tĩnh (đề nghị đăng tải); 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 
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