
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

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

 
Số: 391 /SKHĐT-DNKTTT     Lạng Sơn, ngày 11 tháng 4  năm 2018 

V/v tuyên truyền thông tin trợ giúp 
DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV 

 

  

Kính gửi:  
 - Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công 
nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21/3/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ 
giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;  

Thực hiện Công văn số 970/VP-KTTH ngày 26/3/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp 
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 
(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018), Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 
11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu xây dựng đề án Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP nên việc tuyên truyền trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu 
cầu tại theo Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21/3/2018 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp 
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do dó, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, Nghị định số 
38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; Nghị định số 111/2015/NĐ-
CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tư 
số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, 
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thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm  
công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 
triển; 

- Các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước rà soát cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ DNNVV đã ban hành; trình tự thủ tục đề nghị hưởng cơ chế 
chính sách đã ban hành (ví dụ như: Quyết định số 253/QĐ-SCT ngày 
07/11/2017 của Sở Công Thương ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa 
đối với thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 
hợp đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhằm phổ biến nội dung hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đã được Chính phủ, tỉnh phê duyệt. 

(Có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, Nghị định 
số 38/2018/NĐ-CP, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 111/2015/NĐ-
CP, Thông tư số 55/2015/TT-BCT và Quyết định số 253/QĐ-SCT kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng ĐKKD; 
- Trung tâm xúc tiến đầu tư (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Lê Văn Thắng 
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