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KẾ HOẠCH
Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
Thực hiện văn bản số 2204/SKH-ĐKKD ngày 31/8/2021 của Sở Kế hoạch
& Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhở và vừa
năm 2022. UBND huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU
1. Mục tiêu tổng quát
- Đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng
cao kiến thức, sự tự tin cho các đối tượng được đào tạo; qua đó góp phần khơi dậy
phong trào khởi nghiệp sâu rộng, khuyến khích ham muốn thành lập doanh
nghiệp, khát vọng làm giàu trong nhân dân, nâng cao khả năng lãnh đạo, xây
dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn
viên nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoach kinh doanh, chuyển giao ký
thuật, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Năm 2022 dự kiến tổ chức khoảng 01 khóa đào tạo phát triển nguồn
nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với trên 20 lượt học viên /khóa, thời gian
02 ngày/khóa.
- Phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tổ chức 01 khóa đào tạo khởi
nghiệp kinh doanh, bình quân mỗi lớp 20 học viên /khóa, thời gian đào tạo 03
ngày/khóa. Tổ chức 01 khóa đào tạo quản trị kinh doanh, bình quân 15 học
viên/khóa
- Tổ chức 01 khóa đào tạo trực tiếp tại các doanh nghiệp, bình quân 15 hcj
viên /khóa.
2.2. Về hỗ trợ sử dụng tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
- Năm 2022 dự kiến khoảng 15 doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng tư vấn
thuộc mạng lưới tư vấn viên , trong đó:
+ Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 05 doanh nghiệp nhỏ
+ Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 03 doanh nghiệp vừa.
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II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIÊP
1. Đối tượng đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp
- Theo quy định tại Điều 3 thông tư số 05/2019/TT-BKH& ĐT ngày
12/5/2019 của Bộ Kế Hoạch & Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Đối tượng hỗ trợ, tư vấn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Theo quy định tại Điều 2, 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 và Điều 2 thông tư số 06/2019/TT-BTK&ĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế
hoạch & Đầu tư hướng dẫn quy chế hoạt động và tổ chức hoạt động của mạng
lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng
lưới tư vấn viên.
III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ
1. Nội dung đào tạo: Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Thông
tư số 05/2019/TT-BKH&ĐT ngày 12/5/2019 hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
2. Nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp
nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (không bao gồm tư vẫn về thủ
tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư
vấn viên. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên cổng
thông tin quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của
các bộ, các cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên phù hợp với nhu cầu của
doanh nghiệp .
IV. NGUỒN VỐN
1. Tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.432.50 triệu đồng, trong đó: Ngân sách hỗ trợ 1,280 triệu đồng đối ứng của
Doanh nghiệp 152,50 triệu đồng
- Về hỗ trợ nguồn nhân lực: 320,0triệu đồng
+ Ngân sách hỗ trợ: 320,0 triệu đồng
- Về hỗ trợ sử dụng tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên cho Doanh nghiệp
nhỏ và vừa : 602,0 triệu đồng
+ Ngân sách hỗ trợ 450,0 triệu đồng
+ Đối ứng của doanh nghiệp 152,0 triệu đồng
- Các hoạt động theo dõi đánh giá: 390,0 triệu đồng
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền phổ biến Luật hỗ trợ Doang nghiệp nhỏ và vừa và các
văn bản pháp luật khác liên quan
- Phòng Văn hóa & TT chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên mon,
UBND các xã, thị trấn triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP; Nghị định số
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39/2018/NĐ-CP, Kế hoạch này và các văn bản khác có liên quan đến cộng đồng
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Trung tâm văn hóa TT & TT: Tuyên truyền mở các chuyên trang, chuyên
mục giới thiệu các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và
vừa các văn bản hướng dẫn liên quan để doanh nghiệp, hộ kinh doanh kịp thời
nắm bắt, tiếp cận.
2. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT về hỗ trợ
các tổ chức tín dụng, tăng dư nợ cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
đọa bàn huyện, tham mưu những giải pháp khuyến khíc các tổ chức tín dụng cho
vay đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển
khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ những khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay với lãi
suất hợp lý để duy trì phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.
3. Hỗ trợ thuế, kế toán và thủ tục hải quan
Chi cục Thuế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn
kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế, đặ biệt là chính sách
ưu đãi về suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kê
khai thực hiện nộp thuế qua mạng điện tử.
Chi cục Hải quan huyện Mường Khương tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao
hiệu quả công tác phân loại áp mã, kiểm tra xuất xứ hàng hóa và xác định giá trị
tính thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp
nhỏ và vừa thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thông quan 24/7
4. Hỗ trợ mở rộng thị trường
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập hoặc tham gia thành lập
chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích, hướng
dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân
phối sản phẩm có ít nhất 80% DNNVV tham gia trong chuỗi theo quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi
trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
5. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan công bố công khai trên trang thông tin điện tử của huyện các
thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin
chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm
tạo doanh nghiệp... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ
động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về
pháp luật; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng và tổ chức
thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho DNNVV trên địa bàn huyện.
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6. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc
trong các DNNVV, tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị
doanh nghiệp cho các DNNVV.
- Các khóa đào tạo trên được sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức dưới
nhiều hình thức khác nhau như đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện
thông tin đại chúng khác, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp... nhằm phù hợp với
nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia được miễn, giảm chi phí theo
đúng quy định tại văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.
7. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thực hiện tư vấn, hướng dẫn thủ tục
thành lập DN, HTX được chuyển đổi từ hộ kinh doanh đảm bảo các điều kiện
theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Cục Thuế huyện và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực
hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế
toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp lần đầu cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Ngoài các hỗ trợ nêu trên, các DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh
còn được nhận các hỗ trợ khác về phí, lệ phí; miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp và tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.
10. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị
liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên
địa bàn huyện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.
11. Đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức tìm kiếm, kêu gọi, khuyến khích các Nhà đầu tư cho DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện. Các Nhà đầu tư này là các quỹ đầu tư
khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt
động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp
của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ
tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ vào điều kiện ngân sách địa
phương và tình hình cụ thể theo từng giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện
trình Tỉnh quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của huyện thực hiện
đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo đúng quy định của pháp luật.
12. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV huyện tham gia cụm liên kết
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ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ
trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào các
quy định của pháp luật, xác định cụ thể danh sách các DNNVV của huyện tham
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất; chế biến đáp ứng
đủ điều kiện để được hưởng các hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan,
đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực
hiện, có trách nhiệm phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tạo điều kiện hỗ trợ
DNNVV trên địa bàn huyện phát triển và hoạt động đúng quy định.
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện
trình UBND huyện gửi các Sở, ngành có liên quan.
Trên đây là kế hoạch hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa của UBND huyện
Mường Khương. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị UBND xã, thị trấn,
doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh;
- TT. Huyện ủy- HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Văn hóa TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn
huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu. VT,TCKH (2bản)

Tô Việt Thành
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