UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1119 /SKH-DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 23 tháng 7 năm 2019

V/v Xây dựng đề án Hỗ trợ DNNVV
và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV
giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:
- Các sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và
PTNT, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã
hội; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị;
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã,
Thực hiện Công văn số 3198/UBND-TM ngày 16/7/2020 của UBND
tỉnh về xây dựng kế hoạch hỗ trợ DNNVV năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư
kính đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4438/BKHĐT-PTDN
ngày 10/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (photo gửi đính kèm), Quyết định
2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, tiến hành rà soát kỹ các yêu cầu, nhiệm vụ
liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của quý cơ quan để xây dựng kế
hoạch hỗ trợ DNNVV.
Kế hoạch đề xuất đề nghị làm rõ các hoạt động cụ thể và kinh phí đề
xuất NSTWW bố trí để hỗ trợ DNNVV về phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tư
vấn thông qua hệ thống tư vấn viên, hỗ trợ thông tin pháp lý; các hoạt động hỗ
trợ nêu tại Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh... dự
toán các năm 2021 – 2023 (theo mẫu biểu đính kèm).
Nội dung tham gia xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
29/7/2019 (đồng thời gửi qua hộp thư điện tử vothithuyan@quangtri.gov.vn) để
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp củ
quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng ĐKKD (phối hợp báo cáo);
- Lưu: VT, DN.
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