
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: 1080 /SKHĐT-DNKTTT 

 
Lạng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề 
cương Đề án Hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2025 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành  phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Thực hiện Công văn số 633/UBND-KTTH ngày 12/7/2018 của UBND 
tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua (Báo cáo) và dự thảo Đề 
cương xây dựng Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn 
đến năm 2025 (Đề cương Đề án).  

Để dự thảo Báo cáo tổng kết và đề cương Đề án phù hợp với thực tế, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan căn cứ Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 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, căn cứ tình hình thực tế hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh tham gia ý kiến nội dung dự thảo Đề án và các nội dung khác theo chức 
năng quản lý nhà nước của mình; Cung cấp thông tin và tham gia ý kiến dự thảo 
Báo cáo theo kết quả triển khai thực hiện thực tế. 

Văn bản tham gia  ý kiến của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trước ngày 11/9/2018; Bản điện tử (file mềm) gửi về địa chỉ: 
phongdnkttt@gmail.com. 

(Có dự thảo báo cáo và đề cương kèm theo)/ 

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

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

 

 Đã ký 

   
 

Lê Văn Thắng 



 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI TÀI LIỆU 

 
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;   

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Cục Hải quan tỉnh; 
- UBND các huyện; . 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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