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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Số: 568/UBND-TCKH 

V/v tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến Luật hỗ trợ DNNVV 

và các văn bản hướng dẫn liên 

quan. 

Bắc Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số: 633/UBND-KTTH ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn “về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ”. 

Để Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đi vào cuộc sống, khơi 

dậy những nguồn lực còn tiềm ẩn để khu vực DNNVV phát triển nhanh và bền 

vững, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế huyện giai đoạn tới. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị 

trấn; Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật hỗ trợ DNNVV và các văn bản 

hướng dẫn liên quan bằng nhiều hình thức (trên trang thông tin điện tử; qua hệ 

thống loa truyền thanh, bằng xe loa; Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến; Tổ chức 

các buổi tọa đàm, tuyên truyền lồng ghép các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập thể 

…) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và 

nhân dân nắm được. 

2. Tài liệu tổ chức tuyên truyền, gồm: 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số: 

04/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. 

- 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”. 

- 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”. 

- 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, 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. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì các đơn vị có thể vào khai 

thác trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của huyện, hoặc liên hệ trực tiếp đến 

Phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện để được hỗ trợ.  

(Có các văn bản kèm theo: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số: 

04/2017/QH14, Nghị định số: 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, 

Nghị định số: 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, Nghị định số: 

111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015, Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 

của Bộ Công Thương). 
 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các 

xã, thị trấn; Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc, triển khai thực 

hiện./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay bc) 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Trần Huy 
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