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T1 TRINH
V vic thông qua Be an h trq doanh nghip nhö và vü'a
trên da bàn tinh Kiên Giang den nIm 2025
KInh gui: Hi dng nhân dan tinh.

Can ctr dim b, Khoân 1, Diu 27 Ngh dlnh s 39/2018/ND-CP ngày
11/3/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi tit rnt s diu cüa Lut H trcl Doanh
nghip nhô và vixa "Uy ban n/ian dan cá'p tin/i, than/i pho' tri.rc thuc5c trung uV71g
lay y kiln Bç5 Ké' hoçzch và Du tu' al darn báo thIng nhá't v tIn/i dng bc5, myc
tiêu dói tU'Q'ng trQng tarn h trçr dl trInh Ht5i dcng nhán dan c4p tinh, than/i phó'
trcc thu3c trung uv'ng quye't djnh chi truvng tru'àc khi ra quylt d/nh phê duyt
triln khai D an".
Trên ca si tip thu kin dóng gop cUa B I( hoach và Du tu' v dir thão
Dé an ho trçr doanh nghip nhô và vua trên dja bàn tinh Kiên Giang den närn 2025;
Uy ban nhân dan tinh Kiên Giang kInh ti'Inh Hi dông nhân dan tinh xern xét,
thông qua Nghj quyêt thông qua Dê an h t1V doanh nghip nhó và vüa trên dja
bàn tinh Kiên Giang den näm 2025, vi ni dung nhu sau:
1. Sir cn t1iit ban hành van bàn.
Trong nhü'ng narn gn day, doanh nghip trên dja bàn tinh Kiên Giang d có
nh&ng bu'ó'c phát triên khá manh Ca v s lu'gng, quy rnô và chit 1ung. TInh den
ngày 31/1 2/2019, trên dja bàn tinh có 9.313 doanh nghip, vn diu l däng k2 là
111.600,7 tT dng. Trong s 9.313 doanh nghip có 9.066 Doanh nghip nhô và
vra (DNNVV), chirn 97,35%, da s DNNVV con han ch trong quàn trj và diu
hành doanh nghip, ngun 1rc tài chInh yu, s luvng doanh nghip lam an thua
1, giâi th con nhiu; di vâi h kinh doanh cOn han ch nhiu rnt: quy rnô, trinh
d quãn 1', ung dçing k5' thut cong ngh, thj tru'Ong,...
Tuy nhiên, trCn dja bàn tinh chu'a có rrit co ch chInh sách cii th h trçY dôi
tu'çing DNNVV, ldTlu virc doanh nghip nay hin con nhiu han ch trong näng 1i.rc
kt ni thj tru'O'ng, quãng bá và tiêu thi san phm; yu trong näng Iirc quàn 1)2,
quãn trj doanh nghip, kin thü'c pháp 1)2 do do hiu qua kinh doanh chu'a cao,
phu'ang an san xut kinh doanh chu'a du'gc chi trong nâng cao nAng 1irc canh
tranh; yu v ngun lirc và tiép cn nguôn von; han chê trong nghiên ciru phát
trin, di rni cOng ngh; thiu thông tin h5i nhp, th dng v các nguyen tAc,
cam k& quc t trong li'nh virc kinh t, thu'ang mai, du tu d.c bit là các cam kêt
song phu'o'ng, da phu'o'ng chua du'çc h t1V dê khàc phc.

Ben cmnh do, thirc hin Ngh quyêt s 10-NQ/TW ngày 03/6/20 17 cüa Ban
Chap hành Trung uang Dàng (Khóa XII) v phát trin kinh t tu nhân tri thành
mt dng hrc quan tr9ng cüa nn kinh t thj tru'èng djnh hu'óng xà hi chü nghia;
Lut Ho trçi DNNVV dLrgc Quôc hi khOa 14 thông qua ngày 12/6/20 17, trong do
quy djnh khung ni dung h trçi t.p trung vào DNNVV và doanh nghip ducic
chuyên di thành 1.p tü hO kinh doanh.
ti
Do 4y, yêu cu d.t ra di vói khu vçrc DNNVV cUa tinh trong thOi gian
ci th cho tmg
cn thit phài xay d'ng mOt chInh sách và có phân cong nhirn vv
ngành, dja phuang, dan v trong t.hxc hin h trç doanh nghip, dng thè'i nâng
cao näng 1irc canh tranh tüng buó'c phát triên bn vtlng qua do dóng gop chung
vào phát trin kinh t - xâ hOi cüa tinh. D an H trg Doanh nghip nhO và vixa
trên dja bàn tinh Kiên Giang dn nãrn 2025 (gçi tt là d an) du'gc xây dgrng trén
Ca sâ dánh giá th?c trng phát trin ca các DNNVV, nhu cu cüa các doanh
nghip d lam Ca sâ d xu.t chInh sách phü hçip vâi tInh hinh thirc tin tai dja
phu'crng, lam ca s& tham rnu'u UBNID tinh báo cáo HOi dng nhân dan tinh ban
hành chInh sách h trg.
- Vài nhiThg 1 do trên, vic xây dirng Nghi. quyt và Dt an HE trY Doanh
nghip nl,ö và vita trên dja bàn tin/i Kiên Giang dn nárn 2025 là cn thit trong
giai doan hin nay.
2. Miic dIch, quan diem xây dtvng van bàn:
- Miic dIch:
+ Trin khai dtng bO, hiu qua các chInh sách h trg DNNVV quy djnh tai
Nghj quyt 10-NQ/TW ngày 03/6/2017, Lut h trçi DNNVV s 04/2017/QH14
ngày 12/6/20 17, các Ngh djnh cüa ChInh phü và van bàn lien quan nh&m dy
nhanh tc dO phát trin và nâng cao näng lirc canh tranh cho DNNVV trên dja bàn
tinh; tao mOi trung dâu tu và kinh doanh thun igi, bmnh ding, n djnh d các
DNNVV dOng gOp ngày càng nhiêu vào sx phát trin kinh t - xâ hOi tinh; gop
phn nâng cao näng lirc canh tranh và hOi nhp kinh t qu& t cüa cong dng
doanh nghip tinh.
+ Tip tic tao rnoi truèng thun igi cho DNNVV theo phu'ang huóng nâng
cao cht lugng, phát trin v s lu'gng, dat hiu qua kinh t, gop phn tao nhiu
vic lam, xóa dói, giâm nghèo, darn bâo trt tir, an toàn xã hOi, bào v môi trung.
Nâng cao näng lirc quàn trj, näng hi'c tip cn thi, trung và näng lirc canh tranh
cüa doanh nghip, dc bit là DNNVV trên dja bàn tinh. Dam bào các doanh
nghip phát triên ben vng.
- Quan dirn xây drng van bàn: Phát huy ti da tInh näng dng, sang tao cüa
tmg doanh nghip nhrn tao lgi the canh tranh trên th truOng. Tao 1p môi trung
du tu kinh doanh thông thoáng d thu hut d.0 tu, phát trin doanh nghip. Nâng
cao hiu qua hoat dng cüa doanh nghip trên dja bàn tinh nht là DNNVV. Xây
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drng di ngU doanh nghiêp, doanh nhân mnh v s lu'çrng và cht lucYng, dü sirc
dung vng, canh tranh Va sn sang hi nhp kinh t quc t.
3. NhU'ng nç3i dung co ban cüa dy thão D an:
grn có 4 phn nhu' sau:
Phãn thi? nht:
S cn thi&t và can cir pháp 12 xây dcrng d an.
I. Sir cn thit xây dirng d an.
II. CAn cir pháp 12 xây dvng d an.
Phn th& hai: Ni dung d an.
I. Muc tiêu cua d an.
1. Miic tiêu tng quát.
2. Muc tiêu Cu th.
II. D& tucmg, pharn vi, nguyen tt h trçY.
1. Dôi tuvng ho tr9'.
2. Pham vi h tro'.
3. Nguyen tc h trçy.
111. Nôi dung M

tro' DNNVV: gm có 4 rnyc h trc nhu' sau.
Miic 1. H tr9' chung.

1. H t1V thông tin, tuyên truyn cho DNNVV:
2. H tro' tu' vn, hoân thiên h so thãnh 1p doanh nghiêp.
3. H tiV nghien ciru phát trin, di rnó'i cong ngh.
4. H tr? xic tiên thu'cng mii, rn rng th tru'?ng.
5. H tr? phát trin ngun nhân 1irc.
Mc 2. H trçi DNNVV chuyn di ti'ir hQ kinh doanh.
1. H tra tu' vn, hu'àng dn h so, thu tçic thành 1p doanh nghip.
2. H tn dAng k doanh nghiêp, Cong b thông tin doanh nghip.
3. I-ia trç thm djnh, cp phép kinh doanh Mn
dAu.
4. I-is trçi 1 phI mOn bài.
5. H trci tu' vn, hu'ng dn thU tic hành chinh thus và ch d k toán; H trcy
thu thu nhp doanh nghiêp; H trg tiên sU' dirng dat.
Miic 3. H trç DNNVV kh&i nghiép sang tto.
1. Tiêu chI 1ii'a ch9n DNNVV khii nghiêp sang tao.
2. H ti tài chInh, tin diing cho DNNVV khi nghip sang tto.
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tue; khai thác vàphát trin tài san tn tue.
3. H trg tu vn v s& htu tn
H tr thc hin thu tVc v tiêu chun, quy chun k thut, do 1ung, cht
4.
lugng; thr nghirn, hoàn thin san phm rnói, rnô hInh kinh doanh rnói.
5. H trci v irng drng, chuyên giao cong ngh.
H trçY v dào tao, thông tin, xüc tin thuong mi, thuong mai hóa.
6.
H trçi sir dung c s k5 thuit, cci s uom tao, khu lam vic chung.
7.
Ho trg cho nhà dâu tu vào DNVV khó'i nghip di mi sang tao.
8.
Mic 4. H trg DNNVV tharn gia cm lien kt ngành, chui giá tr.
gia cm lien k& ngành, chui giá trj.
1. Phuang thc lra chçn DNNVV tham
2. Ho trg dào tao.
3. H trci lien kt san xuât, kinh doanh.
H trçi phát trin thuong hiu, mô' rng thi truà!ng.
4.
Tu vn v tiêu chun, quy chun k thut, do lu'ng, cht lugng.
5.
H trq thc hin các thu tc v san xut thu nghirn, kim dnh, giám dnh,
6.
chimg nhn cht lucmg.
,

Phan thu'p ba: Kinh phi thrc hiçn.
Pbân thü' tue: To chiirc thirc hin.
DInh kern Nghi quyét và Dé an Ho trQ' Doanh nghip nhó và vüa trên dja
bàn tinh Kiên Giang dé'n nàm 2025)
y ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân tinh xem xét, thông qua.!.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

No'i nhçin:
- Nhu' trên;
- Chü tjch, các PCTUBNID tinh;
- S& Ké hoach và Dâu tu;
- LDVP, P.KTTH;
- LLru: VT, nknguyefl.
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D1) THAO
NGH QUYET
V vic thông qua chü tru'o'ng ban hành B an h tr9'
cloanh nghi nhö và vi'a trên da bn ti'nh Kiên Giang den nàm 2025

HQI BONG NHAN DAN T!NH KIEN GIANG
KHOA IX, KY HOP THI1 15
Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lut Ngân sách nhà nuó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lut h trçc DNNVV s 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 närn 2017;
Can cir Nghj dnh s 39/201 8/ND-CP ngày 11 tháng 3 närn 2018 cüa ChInh
phü quy dnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lut H trçi DNNVV;
Can ci.ir Chi thj s 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 nàrn 2018 cüa Thi'i tuó'ng
ChInh phü ye to chrc triên khai thij'c hin hiu qua Lut HO trçl DNNVV;
Chu'o'ng trInh hành dông so 29-CTr/TU ngày 21 tháng 8 näm 2017 cüa Tinh
üy Kiên Giang thirc hin Ngh quyêt Hi nghj Ian thir nan-i Ban Chap hành Trung
uang khóa XII ye phát triên kinh tê tu nhân tth thành mt dng 1rc quan tr9ng
cila nên kinh tê thi tru'ô'ng djnh hu'ó'ng xâ hi chü nghTa.
Xét T trInh s
/TTr-UBND ngày
tháng
nãm 2020 cüa Uy ban
nhân dan tinh Kiêii Giang Vé vic thông qua DC an ho tr9' doanh nghip nhô Va
vira trCn dja bàn tinh KiCn Giang den närn 2025; Báo cáo thârn tra s0
cüa Ban
kinh tC - ngân sách Hi dông nhân dan tinh và kiCn thâo 1un ci1a di biCu Hi
dông nhân dan tinh ti kS' hçp,
NGHJ QUYET:
Biêu 1. Thông qua chU tru'o'ng ban hành DC an h trg doanh nghip nhO và
vüa trCn dla bàn tinh KiCn Giang den nàrn 2025, vó'i nhU'ng ni dung cv the nhu'
sau:
1. Mic tiêu tong quát.
- Trin khai dng bô, hiu qua các chInh sách h trçi DNNVV quy djnh ti
Nghi quyt 10-NQ/TW ngày 03/6/20 17, Luât h trp' DNNVV s 04/2017/QH14
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ngày 12/6/2017, các Nghi djnh cCia ChInh phü và van bàn lien quan nhm dy
nhanh tc d phát trin và nâng cao näng 1rc canh tranh cho DNNYV trên dja bàn
tinh; tao rnôi trung du tu và kinh doanh thun igi, bInh dng, n djnh d các
DNNVV dóng gop ngày càng nhiêu vào sir phát trin kinh t - xà hOi tinh; gop
phn nâng cao näng 1rc canh tranh và hi nhp kinh t quc t cüa cong dng
doanh nghip tinh.
- Tip tiic tao rnôi tru'O'ng thun igi cho DNNVV theo phuong hithng nâng
cao cht hrgng, phát trin v s 1u9'ng, dat hiu qua kinh t, gOp phn tao nhiu
vic lam, xóa dói, giárn nghèo, darn bão trt t1r, an toàn xä hi, bâo v môi tru'ng.
Nâng cao näng 1irc quàn trj, nang lçt'c tip cn thj tnrng Va nang içrc canh tranh
cüa doanh nghip, dc bit là DNNVV trên dja bàn tinh. Dam bão các doanh
nghip phát trin bn vu'ng.
2. Miic tiêu ci th.
- Nâng cao cht lu9ng, hiu qua kinh doanh trong khu vi1c kinh t tu nhan.
Phn du dn nãrn 2025, trên dja bàn tinh có trên 13.000 doanh nghip dang hoat
dng. BInh quân hang närn cO tir 100 h kinh doanh chuyn di len doanh nghip.
- Phân dâu den nãrn nãrn 2025, có 100 DNNVV khi nghip sang tao.
- TS' trçng doanh nghip ló'n chirn khoàng 10% (Dn h& nãrn 2019 dat
2,65%).
- S lao dng du'gc giài quyt vic lam trên 140.000 lao dng.
- DNNVV cüng vâi Doanh nghip lón và H kinh doanh dóng gop khoâng
33% vào GRDP ccia tinh.
- Xây dçrng hoàn chinh h sinh thai 1dOi nghip di mói sang tao; tp trung
xây dirng trung tarn uom tao kh&i nghip sang tao tinh mang tm khu vi.rc và quc
gia.
- HInh thành du'cic các cvrn lien kt ngành chü yu: ch bin nong-thüy san,
logistic, du ljch, nông nghip cong ngh cao, cong nghip-dich vi hu cn ngh
cá.
- Khuyn khIch doanh nghip tu' nhân tharn gia huâng dn san phm, san
xut theo chui giá trj, doanh nghip tharn gia cüng san xuât nOng nghip, nhât là
san phârn cong ngh cao.
Diêu 2. To chirc thiic hin:
1. Giao 11y ban nhân dan tInh t chtrc trin khai thrc hin Nghj quyt nay.
2. Thuè'ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban thuc Hi dng nhân dan
tinh, di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thrc hin Ngh quyêt nay.

n

Nghj quyêt nay dã du'çc Hi dông nhân dan tinh Kiên Giang khóa IX, RS' h9p
thir 15 thông qua ngày.... Tháng. . . .nàrn 2020 Va có hiu hrc kê ti 1 ngày HOi dông
nhân dan tinh thông qua.
Ngày trin khai thirc hin d an: TU' ngãy 01 tháng 01 närn 2021.!.
nIuin:
- Uy baii tluthng v Quôc 1ii;
- ChIiih phCi;
- Các B: KH&DT; TC, LDTB&XH, KHCN;
- TT. TU, UBND, UBMTTQ tirih;
- Doàn dti biêu Quc hi t!nh Kiên Giang;
- Dai biêu HDND tinh;
- Các SO', ban, nganh, doàn th tinh;
- Van pliOng: HDND, UBND tinh;
- Hip hi Doanh nghip tinh;
- Hi doanh ngliip trê;
- UBND cáo huyn, thOnl'i phô;
- Website Kiên Giang;
- Cong báo tinh;
- Báo Kiên Giang;
- Lu'u: VT.
[\TO'

CHU TICH

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
T!NH KIEN GIANG
Bôc Ip - Tir do - Hanh phtIc

DIXTHAO

DEAN

110 TRO DOANEI NGHIEP NHO vA V1YA TREN BIA BÀN
T!NH KIEN GIANG DEN NAM 2025
A

A

Phan thu nhat
sr

i.

sç

CAN THIET VA CAN C1 PHAP XAY DuNG BE AN

CAN THIET XAY DVNG BE AN:

- TInh dn ngày 3 1/12/2019, trên dja bàn tinh có 9.3 13 doanh nghip, vn diu
lê däng k là 111.600,7 t' dng. Trong s 9.313 doanh nghip có 9.066 doanh nghip
nhó và vü'a (bao gm doanh nghip siêu nhô), chirn 97,35%, da s doanh nghip nhô
và vüa (DNNVV) con hn ch trong quãn trj và diu hành doanh nghip, ngun liic
tài chInh yu, s Iuçng doanh nghip lam an thua 1, giâi th con nhiu; d& vâi hQ
kinh doanh con hn ch nhiu mat: quy mô, trinh d quán l, irng diing k5 thut cong
ngh, thj trmYng,...
- Qua kt qua phân tIch dU' 1iu khão sat DNNVV ti tinh Kiên Giang do S& K
hoach và Du tu' tin hành, vói 209 doanh nghip du'ic khão sat và trén ca si báo cáo
cüa UBND các huyn, thành pM, chü yu tp trung vào 5 khó khàn ion nht ma cac
DNNVV gp phãi trén co sà báo cáo cüa các huyn, thành pM nhu sau:
(1) Thiu ngMn vn d.0 tu', thi&i thông tin.
(2) Cong ngh lac hu, 1rng diing tin b ldioa h9c và chuyn giao cong ngh
tai các DNNVV cOn han ch.
(3) Näng lirc quãn trj, ngMn nhân 1irc cOn han ch.
(4) Vic tharn gia c1im lien k& ngánh, chui giá trj cüa các doanh nghip cOn
han ch.
(5) Doanh nghip khó tip cn các chInh sách, ixu di M trq dâu tu.
Song song do các huyn, thành pM cüng d xut, kin nghj trong thOri gian tâi
cn có nhUng chü truang, chInh sách, chin luçic n djnh lâu dài, tao hành lang thông
thoáng cho doanh nghiêp hoat dng, tao diu kin d các DNNVV manh dan vuon
1 en.
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Kt qua khão sat bng phiêu ti 209 doanh nghip, nhn thy các DNNVV
kinh doanh nhtr
... gshnh
ii'ii dãh h trot diu tti',
mon
.
sa U:
S lu'qt
Ni dung doah ng1iip d xut h try'
dê xut
STT
trong giai doin dn nãm 2025
123
Uu dài du tu, co ch chInh sách ho trq dâu tu.
116
H trg doanh nghip tip cn tin ding, sir diing von hiu qua.
90
H trg thu& k toán.
H trçi rnt bang phvc vii hot dng san xuât, kinh doanh cho
40
04 DNNVV.
H trg di rni thi& b cong ngh, irng ding tin b khoa hçc
40
05 và chuyên giao cong ngh
72
Ho trçl ma rng thj truang
73
Ho trg thông tin, tu van và pháp 1'
H trcl nâng cao näng l'c quân trj; ho trg phát triên nguôn
20
08 nhân lirc
35
09 H trçi DNNVV chuyên dOi tü h kinh doanh
26
10 Ho trg kh&i nghip dôi mâi sang to
11
H trg tham gia ciirn lien kêt ngành, chui giá trj
- Qua kt qua kháo sat phân 1ón các DNNVV d xut t.p trung vào các ni
dung sau: U'u dãi du tu', cci ch chInh sách h trg du tu (123 d xu.t), H trçi doanh
nghip tip c.n tin diing, sü ding vn hiu qua (116 d xut), H trçl thu& k toán (90
d xut), H trçl ma rng thj truông (72 d xut), H trçY thông tin, tu v.n và pháp l'
(73 d xut). Ngoài ra, các doanh nghip cüng d nghj có chInh sách ml dãi min,
giàm thus cho các doanh nghip; h trg them cho các doanh nghip thüy san, các
doanh nghip có các hoat dng XUtt nhp khu, don giàn hóa thu tçlc hành chInh,...
- Trong thai gian qua, UBND tinh Kiên Giang dc bit quan tam chi dao, lành
do cac sa, ban, ngành tinh, UBND cãc huyn, thành ph trong vic phát trin doanh
nghip, dc bit là DNNVV; nhiu hoat dng h trci doanh nghip dâ duqc trin khai
trên dja bàn tinh nhu: Tang cuang cong tác cài çách hành chInh, h tr doanh nghip
nâng cao näng su.t và chit 1ung, xiic tin thuang mai, lien k& san xut, khâi
nghip, chuyn dM h kinh doanh len doanh nghip,... gop phn xây dirng môi truang
kinh doanh thun lgi hm cho doanh nghip phát trin.
- Tuy nhiên, trên da bàn tinh chua có mt ca ch chInh sách ci th h trg di
tixcYng DNNVV, khu virc doanh nghip nay hin con nhiu hn ch trong nãng 1mrc k&
nôi thj truOng, quãng bá và tiêu thii san phâm; yu trong nàng lmjc quàn 1, quãn tn.
doanh nghip, kin thmrc pháp l' do do hiu qua kinh doanh chua cao, phuo'ng an san
xu.t kinh doanh chua duqc chü tryng nâng cao nàng lrc ctnh tranh; yu v ngun lirc
và tip cn ngun vn; htn ch trong nghiên ciru phát trin, di rnâi cong ngh; thi&i
thông tin hi nhp, thi dng v các nguyen tic, cam kt qu& t trong linh virc kinh
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té, thtwng rnti, dâu tu' dc bit là các cam kt song phuo'ng, da phuo'ng chu'a ducc h
trçi d khc phiic.
- Ben cnh do, thirc hin Nghj quy& s 1 O-NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa Ban
Chip hành Trung rnmg Dãng (Khóa XII) v phát trin kinh t tu nhân tth thành mt
dng lirc quan tr9ng cüa nn kinh t thj tnrYng djnh huáng xâ hi chü nghTa; Lut H
trq DNNVV du'çc Quc hi khóa 14 thông qua ngày 12/6/2017, trong do quy dnh
khung ni dung h trg tp trung vào DNNVV và doanh nghip diiçic chuyn di
thành lap tü' ho kinh doanh.
- Do vây, yêu cu dat ra di vi khu virc DNNVV ca tinh trong thO'i gian tii
cn thit phãi xây drng nit chInh sách và cO phãn cong nhirn vv ci th cho tü'ng
ngành, dja phu'ang, do'n vj trong thrc hin h tr? doanh nghip, dng thôi nâng cao
näng 1irc cnh tranh trng buâc phát trin bn v0ng qua do dóng gop chung vào phát
trin kinh t - xâ hi cüa tinh. D an H trçi Doanh nghip nhó và vira trên dja bàn
tinh Kiên Giang Mn nArn 2025 (g91 tt là d an) du'çc xây dgmg trên ca s dánh giá
thirc trng phát trin cUa các DNNVV, nhu cu cüa các doanh nghip d lam ca s d
xu.t chInh sách phü hgp vói tmnh hInh thc tin ti dja phucing, lam ca s tham mu'u
UBND tinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh ban hành chInh sách h trçY.
- Vói nhng l do trên, vic xây dirng Dd an ff6 trp' Doanh nghip nhô và
vàa trên dja bàn tinh Kiên Giang dIn nàm 2025 là can thiët, nhärn mic tiêu ho tr
các DNNVV có tim näng phát trin trong ii- t hoc nhiu ngânh, linh virc, dja bàn
trong rnt hoc nhiu giai don.
II. CAN CU' PHAP L XAY DuNG BE AN:
- Lut h tr? DNNVV s6 04/2017/QH14 ngày 12/6/20 17;
- Nghj quyt s 10-NQ/TW ngày 03/6/20 17 hi nghj 1n thir näm Ban chip
hành Trung u'o'ng Dáng khóa XII v phát trin Idnh t tu' nhân thành mt dng 1?c
quan trvng cüa nn kinh th thj trithng djnh huong xä 1ii chü nghia.
- Nghi quyt s 35/NQ-CP ngày 1 6/5 /2016 cüa ChInh phü v h tr9' Va phát
trin doanh nghip dn nAm 2020.
- Ch tlij s 26/CT-TTg ngày 16/5/20 16 cüa Thu tuó'ng ChInh phü v tip tic
trin khai hiu qua Nghj quy& s 35/NQ-CP ngây 16/5/20 16 cua ChInh phü ye h try'
và phát trin doanh nghip dn nàm 2020.
- Nghj djnh s 3 9/20 18/ND-CP ngày 11/3/2018 cUa ChInh phü quy djnh chi
tit môt s diu cüa Luât H tra DNN'VV.
- Ch thj s 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 ciia Tht tu'ing ChInh phii v t chü'c
trin khai thixc hin hiu qua Lut H try' DNNVV.
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- Chu'ang trinh hành dông so 29-CTr/TU ngày 21/8/2017 cüa TiIIh üy Kiên
Giang thirc hin Nghi. quyêt Hi nghi ln thir nãrn Ban Chp hành Trung uang khóa
XII v phát trin kinh t tu nhân tth thành mt dng lrc quan trQng cüa nn kinh t
th tru°ng djnh huâng xâ hi chü nghia.
- K hoach s 116/KH-UBND ngày 06/7/20 18 cüa UBND tinh Kiên Giang
trin khai thi hành Lutt H trg DNNVV trên dja bàn tinh Kiên Giang.
Phn thfr hai
NQI DUNG DE AN
I. MIJC TIEU CUADE AN:
1. Myc tiêu ting quát.
- Trin khai dng b, hiu qua các chInh sách h trg DNNVV quy djnh tai
Nghj quy& 1 0-NQ/TW ngày 03/6/2017, Lut h trçl DNNVV s 04/201 7/QH 14 ngày
12/6/20 17, các Nghj dnh cüa ChInh phü và van bàn lien quan nhm dy nhanh tc d
phát trin và nâng cao näng hrc canh tranh cho DNNVV trên dja bàn tinh; tao môi
trung du w và kinh doanh thun igi, bInh d.ng, n djnh d các DNNVV dóng gop
ngày càng nhiu vào sr phát trin kinh t - xà hi tinh; gop ph.n nâng cao nàng lirc
canh tranh và hi nhp kinh t quc t cUa cong dng doanh nghip tinh.
- Tip tic tao môi tru'?rng thun igi cho DNNVV theo phung hithng nâng
cao cht lugng, phát trin v s 1ung, dt hiu qua kinh t, gop phn tao nhiu vic
lam, xóa dói, giâm nghèo, darn bâo trt t1r, an toàn xâ hi, bào v môi trung. Nâng
cao näng 1'çrc quàn trj, nàng !1.rc tip cn thj truông và näng lirc canh tranh cüa doanh
nghip, dc bit là DNNVV trên dja bàn tinh. Darn bào các doanh nghip phát trin
ben vQng.
2. Mite tiêu

cL1

the dn näm 2025.

- Nâng cao chit lugng, hiu qua kinh doanh trong khu virc kinh t tu nhân.
Phn du dn näm 2025, trên dja bàn tinh có trên 13.000 doanh nghip dang hoat
dng. BInh quân hang nãm Co tir 100 h kinh doanh chuyn di len doanh nghip.
- Phân dâu dn närn narn 2025, có 100 DNNVV khi nghip sang tao.
- TS' tr9ng doanh nghip lan chim khoàng 10% (Dn h& näm 2019 dat
2,65%).
- S lao dng dugc giái quyêt vic lam trên 140.000 lao dng.
- DNNVV cüng vâi Doanh nghip lan và H kinh doanh dóng gop khoàng
33% vào GRDP cUa tinh.
- Xây dçrng hoàn chinh h sinh thai kh&i nghip di mói sang tao; tp trung xây
dung trung tam uom tao khai nghip sang tao tinh mang t.m khu vic và quc gia.
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- HInh thành duc các ciirn lien kt ngành chü yu: ch bin nông-thüy san,
logistic, du ljch, nong nghip cong ngh cao, cOng nghip-djch vi h.0 cn ngh cá.
- Khuyn khIch doanh nghip tu nhân tharn gia huó'ng dn san phm, san xut
theo chui giá trj, doanh nghip tham gia cüng san xut nông nghip, nht là san
phm cong ngh cao.
II. DOI TIIO'NG, PHJM VI, NGUYEN TAC HO TRth
1. Di tu'Q'ng h trçr.
- Doanh nghiep duçic thành 1p, t chüc và hot dng theo quy djnh cüa pháp
1ut v Doanh nghip, dáp üng tiêu chI xác djnh DNNVV theo quy djnh tai Diu 6
Nghj djnh s 3 9/2018/ND-CP cüa ChInh phü.
- DNNYV chuyn d& t1r h kinh doanh.
2. Pham vi ho trq.
- D an quy djnh v nguyen tic, ni dung, ngun hrc h trçl DNNVV thành 1p
và có hott dng trén dja bàn tinh Kiên Giang; trách nhim cia ca quan, t chüc và cá
nhân lien quan dn h tip DNNVV trên dja bàn tinh Kiên Giang trong khuôn kh các
ca ch chInh sách chung cüa Nhà nuâc.
- D an dupc trin khai thirc hin trong giai doin 202 1-2025.
3. Nguyen tc h tr9'. (Diê'u 5 cia Lut htrQ'DNNVV)
- Can cir vào ngun 1i.rc h trçY, DNNVV du,çc nh.n ngun lirc h tr9' theo thr
tir uu tiên sau:
+ Nhóm 1: DNNVV do phçi nU, lam chü; DNNVV sir dicing nhiu lao dng ntr
han; DNNVV chuyn di tü' h kinh doanh; DNNVV có sir dung lao dng là h
nghèo, h cn nghèo, ngu'i k.huyt tt hoc doanh nghip có tiêu thi san phm cüa
h cn nghêo, h cn nghêo, ngui khuyt tt (t 1 ti thiu là 20% lao dng hoc
doanh s tiêu thy); DNNVV khi nghip sang tao; DNNVV tham gia cym lien kt
ngành, chui giá trj; DNNVV hoat dng i x dc bit khó khAn, bâi ngang yen bin.
Doanh nghip nào np h sa dáp i'rng dü diu kin truâc s du'çc h try' trtxOc.
+ Nhóm 2: DNNVV can lai. Doanh nghip nào np h sa dáp rng dci diêu
kiên truó'c s duGc h tro' tru'c.
- Tru'ng hçip DNNVV dng thè'i dáp irng diu kin cüa các mi'c h try' khác
nhau trong cüng rnt ni dung h try' theo d an nay và các quy djnh khác cüa pháp
1ut CO lien quan thI doanh nghip duy'c hra chyn rni.rc h try' có ly'i nht.
III. NQI DUNG HO TR DNINVV:
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Mc 1. HO TR CHUNG
1. H trq thông tin, tuyên truyên cho DNNVV:
- DuVc cung cp thông tin rnin phi trên Cng thông tin din tir UBND tinh,
Trang thông tin din tr cüa các s, ban, ngânh, UBND cp huyn, Hi Doanh nghip
tinh, gôiTi
tháng, hang qu, 6
+ Thông tin kinh th - xã hi cüa tinh dugc cp nhtt hang
tháng và hang näm.
+ K hoch phân b ngun vn du tu phát trin trung han và hang närn cüa
tinh; thông tin v k hoach, chuang trmnh, dir an, hoat dng h trçi DNNVV.
+ Thông tin chi dn kinh doanh; thông tin v tin ding, thj tru1ng, san phm,
cong ngh, uom tao doanh nghip.
+ Bàn d tng th các d an quy hoch dã du'gc UBND tinh phê duyt; thông
tin quy hoach, k hoach sü' dung dt trong và ngoài khu kinh t khu cong nghip,
ci1m cong nghip.
+ Bang giá dat hang närn trên dja bàn tinh.
+ Danh mvc và thông tin các dr an kêu goi du tu cüa tinh.
+ Thông tin v k hoach, chu'o'ng trInh, dr an, hoçt ctng h trq DNNVV trên
din bàn tinh.
+ Các chInh sách uu däi và h ira thu tu' cüa tinh; cac van bm pháp luât cüa
trung uong và cüa tinh lien quan dn doanh nghip.
+ H trq tu van ü'ng ding cong ngh thông tin truyn thông trong các hoat
dng quàn 1, kinh doanh, san xuât.
± Các thông tin khác theo nhu cãu cüa doanh nghip phi hgp vói quy djnh cUa pháp
1ut.
- H trcl tuyên truyên, ph bin nhng chinh sách h trq thành 1p doanh
nghip trên da bàn:
+ Tip cn thông tin v sç quan tam, h trq cüa ChInh phü di vOi h kinh
doanh chuyên dôi thành doanh nghip.
+ Duqc hu'âng dn 100% các thu tc hành chInh, các biu mu hu'ng din; quy
trInh thirc hin dang k doanh nghip, däng k' doanh nghip qua mng din t1r.
+ Tp hun min phi v các djch vi thu din t1r cho các doanh nghip rno'i
thành lap".
(Die'u 14 cia Lugt hó' trçr DNNVV và yêu ccu thyc tl cia tin/i)
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2. H tr9' tu' vn, hoãn thiên h so' thinh IiIp doanh nghip.
(Dy'a vàoyêu
cá'u thtrc tê' cza tin/i)
- Du'Gc tu' vn, huo'ng dn min phi v các thU tic hành chInh thirc hin trén dja
bàn tinh: dAng k thành 1p doanh nghip, däng k chirng nhan dU diàu kin kinh
doanh, dàng k chcrng chi hànb ngh,...
Du'c h tr rnin phi v tu' vn pháp Iut, cung cp thông tin, bi du'ng kin
thUc pháp 1ut, tu v,n pháp 1ut tai các c quan, don vj hành chInh trên dja bàn tinh.
3. H trq nghiên cfru phát trin, di mó'i cong ngh.
- H tr9' thrc hiên di rno'i, cãi tin cong ngh thuc các loai hInh cOng ngh
cao, cong nghë tiên tin, cOng nghê rnói, cong ngh stch thuc Danh mçic cOng ngh
kbuyn khIch chuyn giao theo quy djnh cUa Chinh phU.
- MUc h tro:
+ Du'ac h ti'çY 30% nhu'ng không qua 300 triçu dng/doanb nghip di vó'i các
hoat dng: Nghiên cU'u và phát trin san phrn; nghiên cü'u phát trin cong ngh (tip
trung vào cal tin may moe, thMt b) phiic viii hoat dQng san xut kinh doanh nhm
tao ra san phm rno'i và không qua mt boat dng/doanh nghip mi nàm. (Khoán 2,
phn II cia Diu 1 Quyt d,inh 677/QD-TTg ngày 1 0/5/2011 cüa Thi Ttcóiig ChInh
phi phê duyçt chu'ong trInh dái rnó'i cong ngh quo'c giq)
+ H trcY 30% nhung khOng qua 400 triu dng/doanh nghip di v9i các hoat
dng: Hot dng chuyn giao U'ng dung cong ngh cao, hçip dng chuyn giao cOng
ngh, thit bi mO'i tién tin, thay th môt phn cong ngh, thit bj c (thit bj cOng
nghê thirc hin dci' an cái tin cOng ngh trong 1mb virc cOng ngh sau thu hoach, ch
bin san phrn nông nghip, thUy san; cãi tao ging cay trng, vt nuôi có näng sut,
chit hr'ng cao va canh tranh du'oc vói ging nhp khu) và không qua mt boat
dng/doanh nghip rni nAm. (Khoán 5, Diu 7 cta Thông ttc lien t/ch so'
120/2014/TTLT-BTC-BJcj-JCN ngày 25/8/2014,' Diem b, Khoán 4, phdn II, Dieu 1 cta
Quyê't d,inh 677/QD- TTg ngày 10/5/2011)
+ H trg 50% chi phi thrc hin DLY an cái tin näng suit chit luçmg nhung
không qua 200 triêu dng/du' an và không qua rnt dir án/doanh nghip rni nãrn (áp
dçing h tMng quãn 1, h thing truy xut ngun gc san phrn, hang boa; cOng ci
câi tin nàng sut cht lu'Q'ng; rng dçing cOng ngh thông tin, cOng ngh s d hin
dai hóa h tMng quân trj doanh nghip; chtrng nhn ph hcp tiêu chun, quy chun
k thut..) theo chu'o'ng trInh quc gia ye h trg doanh nghip nâng cao nàng suât và
chat 1u'ng san phrn, hang hóa. (Khoán 3, phdn II cüa Diu 1 Quyet d,inh 677/QD-
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TTg ngày 10/5/2011 cza Thu Twang Chinh phi phê duyct chu'oig trInh di rnói cong
nghc quc gia)
+ H trçi 100% kinh phi nhung không qua 10 triu thng/doanh nghip di vOi
các hot dng: dang k bão h quyên s h&u cong nghip di vói nhân hiu hang
so' pháp
hóa, kiu dáng cong nghip, sang ch& giài pháp hu Ich trong nrnc.
l: Myc 5 phy lc kern theo Ké hoçch sO 03/KH- UBND ngày 09/01/2020 cia UBND
n khai Chircrng trInh phOt trien tài sOn tn tu trên d/a bàn tinh Kiên Giang
tinh trie2
nàrn 2020).
- Hlnh thrc h trçi: Hng nàrn, S& Khoa h9c và Cong ngh xây drng k hoach
và dr toán kinh phi h ti' trinh cp có thm quyn xern xét, phân b theo quy dnh.
4. H trç xüc tin thu'ong miii, mô' rng thj tru'ô'ng.
Thrc hin theo Quy ch H trg Chucng trInh xic tin du tu, thuang mai và du
ljch tinh Kiên Giang.
(Diu 14 cua Nghj djnh sO'
5. H trQ' phát trin nguôn nhãn Ityc:
39/2018/ND-CF ngày 11/3/2018 cza ChInh plv quy djnh chi tilt rnt sO' diê'u cia
Lut Ho trcl DNNVV)
- Min chi phi dào tao kin thrc co bàn v khi nghip, khi sv kinh doanh,
khi nghip sang tao, k9 nãng ca bàn ye quàn 1 và diêu hành doanh nghip; kê khai
thuê, 1p kê hoach kinh doanh, quàn 1 dr an dâu tu, các thu tVc pháp 1, quán trj tài
chInh do Trung tarn xüc tiên Dâu tu', Thu'o'ng rnai và Du 1ch tinh Kiên Giang tO chic.
- H trcl 50% hQc phi tham gia các khóa dào tao k näng, kin thirc quàn 1 cp
trung, cp cao và dào tao chuyên ctt khác theo nhu cu cüa doanh nghip do Trung
tam xüc tin Du tu, Thung rnai và Du ljch tinh Kiên Giang t chic có thu h9c phi.
- H trçi dào tao ngun nhIn 1ii'c cho DNNVV chuyên di tr h kinh doanh:
H trg 100% kinh phi dào tao kiCn thirc ye kh&i sir và quàn trj doanh nghip, 1p
phuo'ng an san xuât kinh doanh cho DNNVV chuyên dôi tir h kinh doanh. Chi phi
ho trq không qua 30 triu dông trên rnt khóa dào tao.
- HInh thrc h trg: Trung tarn xic tin Du tu', Thuang rnai và Du ljch tinh
Kiên Giang xây dirng k hoach dào tao, 1p dçr toán kinh phi d t chirc thirc hin
theo quy djnh.
- DNNVV duçic rnin chi phi tharn gia các phiên giao djch vic lam d tuyên
diing lao dng do c quan chic näng cüa tinh to chtrc.
Misc 2. HO TR DNNVV CHUYEN P01 Ti]' HO KINII DOANH
(Myc nay can cu' vOo Diêu 16 cua Lut h3' trci DNNVV Va các
Diéu 15, 16, 17, 18 vO 19 cüa Nghj dinh 39)
DNNVV chuyên dM tr h kinh doanh du'gc h trq nu dáp lung các diu kin
sau day: (1) Truâc khi thành 1tp doanh nghip, h kinh doanh dã dang k' và hoat
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dng theo quy djnh cUa pháp 1ut; (2) H kinh doanh có hot dng san xut, kinh
doanh lien tic It nhât là 01 nArn tInh den ngây du'c cap Giây chirng nhn dàng k
doanh nghiêp lan dâu, duc h t1V nhu sau:
1. H tro' tu' van, hu'ó'ng dn h so', thu tt,ic thành Ip doanh ngIiip.
H kinh doanh däng k chuyn di thành doanh nghip duc S& K hoach Va
Du tu' tu' van, hu'óng dn rnin phi v trmnh tir, thU tiic, h so dàng k)2 thành 1p
doanh nghiép; du'çrc các si chuyên ngành ti..r vn, hung dn rnin phi v trmnh t1.r, thu
tuc, h so dàng k)2 chUng nhân dU diu kin kinh doanh di vó'i các ngành ngh kinh
doanh có diu kiên (nu co).
2. }I tro' däng k)2 doanh nghip, cong b thông tin doanh nghip.
DNNVV chuyn di tü ho kinh doanh du'yc min 1 phi däng k)2 doanh nghip
ln du tai Ca quan däng k)2 kinh doanh; min phI cong b ni dung däng k)2 doanh
nghiêp ln du tai Cng thông tin dàng k)2 doanh nghip quc gia.
3. H tr9' thm dlnh, cp phép kinh doanh 1n dliu.
- DNNVV chuyn di tui h kinh doanh du'oc rnin phI thrn djnh, 1 phi cp
phép kinh doanh lan dâu dôi vó'i ngành nghê kinh doanh có diêu kin.
- DNNVV chuyn d,i tü' h kinh doanh tip tiic hoat dng san xut kinh doanh
ngành, nghê kinh doanh có diêu kin ma không thay dôi ye quy rno thI can có don
gUi Co quan quàn 1)2 nba nu'Oc có thâm quyên dê duc cap lai giây phép. Co
quan
quãn 1)2 nhà nuOc có thârn quyên có trách nhirn cap Iai giây phép trong thi han 03
ngày lam vic kê tr khi nhn du?c don.
Tru'ô'ng hçp DNNVV chuyn dM tü' h kinh doanh vn san xu.t kinh doanh
ngành ngh kinh doanh, có diu kiên ma thay dM v quy rnô thI co quan quãn 1)2 nba
nu9c có thm quyn Co trách nhim tu' van, hu'ng dn min phi v quy trInh, thu tc
vic c.p phép ln du.
4. H trq 1 phi mOn bãi: DNNVV chuyn d& tr h kinh doanh diu'cic min l
phi mon bâi trong thô han 03 nàm k tir ngày du'gc cp Giy chUng nhn däng k)2
doanh nghip ln du,
5. H tr9' tu' vn, hu'ó'ng dn thu tyc hành chInh thu và ch d k toán;
Ho trçr thuê thu nhp doanh nghip; H trçr tin su' dyng dat:
- DNNVV chuyn di tü' h kinh doanh duçc co quan thud tu' vn huó'ng dn
rnin phi ye thu tçic hành chInh thuê và chê d kC toán trong thi han 03 näm ké tr
ngày dU'VC cap Giây chUng nhn dàng k)2 doanh nghip lan dâu.
- Min, giãm thud thu nhp doanh nghip có thô'i han theo quy djnh cüa pháp
1u.t v thuê thu nhp doanh nghip.
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- Mi&n, giâm tin sr dung dt Co thai han theo quy djnh cüa pháp 1ut v dt
dai.
Mc 3. HO TRQ DNNVV KHaI NGIIIP SANG TiO:
1. Tiêu chi Iira chçn DNNVV khO'i nghip sang tio.
DNNVV khâi nghip sang tao dugc h trq nu dáp irng các diu kin theo
tit mt s6
Diu 20 cüa Nghj djnh s 39/2018/ND-CP cüa Chinh phü Quy djnh chi
diu cüa Lut H trq DNNVV.
Dugc xem
2. H trçr tài chInh, tin dting cho DNNVV khO'i nghip sang tao:
xét, tao diu kin thu.n lqi d tip cn ngun vn tin dçing ngân hang, nhât là các
chuong trmnh tin dung uu dãi hin hành.
3. H trçr tir vn v sO' htru tn tue; khai thác Va phát triên tài san trI tue.
(Khoán 1 Diu 21 cia Nghi djnh sd 39/2018/ND-CT ngày 11/3/2018 cza ChInhphi
quy djnh chi tiêt m5t

so'

diu cia Luçt HO trcr DNNVV)

- H trq 100% giá trj hçip dng tu' vn v thu tVc xác 1p, chuyn giao, bào v
tniu dng/hgp dông và không
quyn s hu tn tue; rnirc h trç' ti da không qua 5
qua mt hcip dng/nàm cho rni doanh nghip.
- H trg 100% giá trj hcip dng iii vn v xây drng và thrc hin chinh sách,
chin 1uc hoat dng sO' hQ'u tn tue; rnrc h trQ' ti da không qua 15 tniu dng/hcp
dng và không qua mt hçip dngInärn cho m& doanh nghip.
- H trçl 100% giá trj hçip dng tu vn v thi& k, dàng k' bão h, khai thác và
phát tnin giá trj cüa nhän hiu, kiu dáng cong nghip, sang ch; müc h trçY tôi da
không qua 20 triu dng/hcip dng Va không qua mt hqp dng/närn cho rni doanh
nghip.
- H trcl 100% giá tij hçip dng tu vn v xây dçrng và phát trin tài san tn tu
di vâi chi dn dja 1'. Mirc h trçi ti da không qua 5 triu dng/hcip dMg và không
qua rnt hgp dng/närn cho rn'i doarih nghip.
- HInh thirc h trg: Hng närn, SO' Khoa hc và Cong ngh xây drng k hoach
và dir toán kinh phi h trg trInh cp có thrn quyn xern xét, phân b theo quy djnh.
X

-

A

4. Ho trq thi'c hiçn thu tyc ye tieu chuan, quy chuan ky thuit, do lu'ong,
lu9ng; thü nghim, hoàn thin skin phrn mó'i, mô hlnh kinh doanh mó'i.

chat
(Khoán 2 Diu 21 cia Nghi djnh s 39/2018/ND-CP ngày 11/3/2018 cia Chinhphz
quy djnh chi tié't m5t s4 diu cña LuçIt Ho trQ' DNNVV)

so',

- H trçl 100% giá trj hç'p dng tu vn d doanh nghip xây dçmg tiêu chun Ca
mO'c h trg t& da không qua 5 tniu dng/ hgp dng di vói san phm, hang hóa
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dä có tiêu chun quc gia vã không qua 10 triu dng/hçip dng di vOi san ph.m,
hang boa chu'a có tiêu chun qu& gia và không qua mt hp dng/närn cho mi
doanh nghip.
- H trq 50% phi thü nghim miu phucing tin do; h trçl 50% phi kim djnh,
hiu chun, thir nghiêrn phuang tin do, chun do luè'ng; giãrn 50% chi phi cp dâu
djnh lu'o'ng cüa hang dóng gói sn phü hçip vâi yêu cu k thut do 1ung.nhu'ng
không qua 10 triu dng trên rnt 1n thfr và khong qua 01 1.n trên 11am.
- H trçi 100% giá trj hçrp dng tii vn d doanh nghip khô'i nghip sang to tV'
t chirc do 1ung, müc h trg ti da không qua 10 triu dng/hp dng Va không qua
rnt hcp dng/namI doanh nghip.
- H trçi 50% phI thü' nghirn v cht 1ung hang hóa tai h tMng thir nghirn
thuc ca quan quãn 1 nba ni.râc nhung không qua 10 triu dng trên rnt 1n thü' và
không qua 01 lânlnärn/doanh nghip.
- HInh thCrc h trçY: H&ng nàm, S& Khoa hçc vã Cong ngh xây dçi'ng k ho?ch
và dir toán kinh phi h trcy trInh cp có thm quyn xem xét, phân b theo quy djnh.
5. H tr9' v ü'ng dt•ing, chuyn giao cong ngh. (Khoán 3 Dié'u 21 cza Nghj
djnh so' 39/2018/ND-CF ngày 11/3/2018 cza Chmnh phi quy d/nh chi tilt m7t sO' diê'u
cüa Lut H trQ' DNNVV,.
- H trç' 50% chi phi h9p dng ing ding cong ngh cao, hpp dng chuyn giao
cong ngh cao nhui-ig không qua 100 triu dng trên nit hcip dcng vâ khOng qua mt
hcip dng mi nAm cho rni doanh nghip.
- Hlnh thirc h trçf: Hang nàm, S& Khoa hpc và Cong ngh xây dirng k hoch
và dir toán ldnh phi h trg trInh cp Co thm quyn xern xét, phân b theo quy djnh tü'
ngun phát trin khoa h9c và cong ngh tinh Kiên Giang.
6. H trç v dào t,o, thông tin, xuc tin thu'o'ng mi, thtro'ng mi hóa.
(Khoán 4 Dieu 21 cia Nghf djnh sO' 39/2018/ND-CF ngày 11/3/2018 cta Chmnhphi
quy djnh chi tilt rnt sO' diu cüa Lut iM tro' DNNVV,).
- H trçi 50% chi phi dào tao chuyên sâu v các ni dung sau: Xây dirng, phát
trin san phrn; thuo'ng rni hóa san phm; gi vn du tu'; phát trin thj truO'ng; kt
nM mang Iu'ó'i khi nghip véfi các t chü'c, ca nhân nghiên ciru khoa hçc. Chi phi h
trg khOng qua 20 triu dng trên rnt khóa dão tao và không qua 01 khóa dào tao trén
nàm.

- H trg 100% chi phi gian hang tai Hi trçi trin lam xüc tin thung mai trong
nuc và quc t, rnirc h trp' ti da không qua 10 triu dng/nam/doanh nghip tham
11

ua 50 triu dng/nam/doanh nghip
gia Hi trq trong nu'Oc, imi,c h trg ti da không q
tharn gia Hi trq nuó'c ngoài. Du'qc u'u tiên tham gia Chuo'ng trInh xüc tin thuang
rnai có sCr dung ngân sách nhà nuâc.
- HInh thirc h trq: Hang närn, Trung tarn xüc tin D.0 tu', Thuong rnai và Du
ljch, S& Khoa h9c và Cong ngh, CáC co quan lien quan can cir chivc näng, nhirn vi
duçic giao xây drng k hoach và dr toán kinh phi h trçl trInh cp có thrn quyn xern
xét, phân b theo quy djnh.
7. 1I trq sü, diing Co. so' k5 thut, co' s& u'o'm tao, khu lam vic chung
(Khoán 5 Dié'u 21 cia Nghf djnh s 39/2018/ND-C'P ngày 11/3/2018 cia ChInhphz
quy djnh chi tiit m5t sd dieu ca Lut Ho trQ' DNNVV)
- H trçl 100% chi phi sci dçtng trang thit bj tai các c s& k' thut h trq
DNNVV, rnirc h trci ti da không qua 20 triu dng/nam/doanh nghip.
- i-16 trg 50% nhung không vu'crt qua 5 triu dng/thángIDNNVV khOi nghip
sang tao phi tharn gia các co' sâ uorn tao, khu lam vic chung dành cho doanh nghip
khâi nghip sang tao.
- H trg 100% chi phi näm du tiên thuê van phOng lam vic trong không gian
lam vic chung tai Vuin uom kh&i nghip tinh Kiên Giang. Mrc ti da không qua 20
triu dngIdoanh nghip.
- H trçl 50% chi phi näm thir hai thuê van phOng lam vic trong không gian
lam vic chung tai Vu'èn u'o'rn khö'i nghip tinh Kiên Giang. Mirc ti da không qua 10
triu &ng/doanh nghip.
- HInh thirc h trçi: Hang näm, S& Khoa hçc và Cong ngh xây dirng 1c hoach
và dir toán kinh phi h6 trg trinh cp có thm quyn xem xét, phân b theo quy dnh.
Nba
8. H trç' cho nba &Iu tu' vão DNNVV khOi nghip di mói sang to:
d.0 tu cho doanh nghip nhO và vüa khâi nghip sang tao tai Khoàn 1 Diu 18 cüa
Lut h trg DNNVV s 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 duçc min, giàm thu thu
nhtp doanh nghip có thñ han di vâi thu nhp tr khoân du tu vào doanh nghip
nhO vâ vra khâi nghip sang tao theo quy djnh cüa pháp lut v thu thu nhQp doanh
nghip. 'Khoán 3 Diu 18 cta Lut h 1rQ DNNVV)
Mc 4. HO TR DNNVV THAM GIA CVM LIEN KET NGANH,
CHUOI GIA TRI
1. Phu'o'ng thü'c 1ira chQn DNNVV tham gia cim lien kêt nginh, chuôi giá
t r.
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Doanh nghip nhô vá vüa tham gia cirn lien kt ngành, chui giá trj các san
phâm chü Fçrc cüa tinh duc h trçy nêu dáp ü, ng các quy djnh tai Diêu 23 Nghj djnh
39/2 018/ND-Cp cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt môt so diCu cüa Lut Ho trçi doanh
nghip nhô và vra.
2. H tro' dào tio. (Khoán 1, Diu 24 cza Nghj dfnh so' 39/2018/ND-C'P ngày
11/3/2018 cta ChInhphü quy d/nh chi tiê't mç7 so' dieu cüa Lut HO trQ' DNNVV,)
H tr? 50% chi phi di vâi các khóa dào to nâng cao trinh d cong ngh, k5
thut san xut chuyên bit ti hin tru'ô'ng nhu'ng khOng qua 30 triu dng trên 01
khóa dâo to cho mt doanh nghip và không qua 01 khóa dâo to trén nAm.
3. H tro' lien kt san xut, kinh doanh (Khoán 2, Dieu 24 cüa Nghj djnh sO'
39/2018/ND-cP ngày 11/3/2018 cia ChInh phü quy dfnh chi tilt mt sO diu cüa
Luât Ho tra DNNVV)
- H trçl 100% giá trj hç'p dng tu vn v thác dy lien kt trong cirn lien kt
ngành, chui giá trj, imrc h trç' tM da không qua 50 triu dng/hçip dng và kkiông
qua mt hgp dng/nàm cho rni doanh nghip.
- H tra 100% giá trj hç'p dng tu vn v xây dirng các dir an lien kt kinh
doanh nhrn thüc dy phát trin thj trung, nâng cao giá trj cUa san phm, hang hóa;
Mirc h tra thi da kJiông qua 100 triu dng/hçp dng và không qua rnt hçip
dng/nàm cho mi doanh nghip.
4. H tr9' phát triên thu'o'ng hiu, mô' rng thj tru'ô'ng. (Khoán 3, Diêu 24
cia Nghj dfnh sO' 39/2018/ND-CT ngày 11/3/2018 cia ChInh phü quy djnh chi tilt
mt so' diu cia Luát H trQ' DNNVV)
- H trçY 100% chi phi gian hang tti Hi trçy trin lam xüc tin thuong mi trong
nuc và quc th, mt'rc h tr? tM da không qua 10 triu dngInãmIdoanh nghip tharn
gia Hi trçy trong nu'c, rni'c h trg ti da không qua 50 ti'iu dng/nàm/doanh nghip
tham gia Hi trçl nu'ó'c ngoài. Ducic u'u tiên tharn gia Chuang trInh xüc tin thu'oiig
rni Co sr dcing ngân sách nba nu'9c.
- H trçl 100% giá trj hçip dng tu' vn v nhan hiu, ten thuang mai, chi dn
dja l, bi mt kinh doanh, rnirc h trçl ti da không qua 5 triu dng/hop dng vâ
kbông qua môt hp dng/narn cho rni doanh nghip.
- H tr9' 100% chi phi hp dng tIm ki&n thông tin, quâng bá san phm, phát
trin thu'ong hiu chui giá trj và ciim lien kt ngành nbu'ng khong qua 20 triu dng
trên môt hçip dOng vá khOng qua rnt hçp dng trën närn cho rni doanh nghip.
5. Tu' vn v tiêu chun, quy chun k5' thut, do lu'ô'ng, cht ltrqng. (Khoán
4, Diu 24 cia Nghj djnh so' 39/2018/ND-CT ngày 11/3/2018 cia ChInh phz quy dfnh
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chi tié't mç3t sd diu cia Lut Ho trQ' DNNVV,)
- H trq 100% giá trj hqp dng tu vn d doanh nghip xây drng tiêu chun Ca
hQp dng di vói san phm, hang hóa
si, mrc h trçl ti da không qua 5 triu dngI
dâ Co tiêu chun qu& gia và không qua 10 triu dng/hgp dng di vó'i san phrn,
và không qua mt hcip dng/näm cho mi
hang hóa chua có tiêu chun quc gia
doanh nghip.
50% phi kirn dnh,
- 146 trg 50% phi thO' nghirn rnâu phuong tin do; h6 trg
chi phi cp du
hiu chun, thcr nghim phuo'ng tin do, chun do 1ung; h6 trg 50%
djnh luç'ng cüa hang dóng gói sn phü hçp vd yêu cu k5 thutt do luô'ng nhmg không
10 triu dng trên 01 thn thir và không qua 01 1n trên närn.
qua

- H6 trg 100% giá tr hgp d6ng tu' vn d doanh nghip tir t6 chirc do 1u'ing,
rnirc h6 trç ti da không qua 10 triu dng/hqp dng và không qua rnt hp
dong/näm cho m6i doanh nghip.
•A

A '

-

•A
6. Ho trç thic hiçn
cac, thu tiic ye san xuat thtr nghiçm, kiem d!nh, giam
djnh, chirng nhn cht lu'Q'ng. (Khoán 5, Diêu 24 cia Nghf djnh s 39/2018/ND-CP

ngày 11/3/2018 cia ChInh phi quy (i/nh chi tié't iiit sO' dié'u cia Lut Ha' trQ'
DNNVV)
- 146 trçl 100% chi phi cho mt trong nhttng hot dng: thir nghim, giám djnh,
ki&n djnh, chiLrng nhQtn chit lung san ph.rn, hang hóa, rnirc h6 trq ti da không qua
không qua 30 triu dng trên 01 1n và không qua 01 l.n trên nãm cho m6i doanh
ngip.
- 146 trçl 50% phi thir nghirn v cht lu'qng hang hóa ti h thng thr nghim
thuc co quan quàn 1 nhà nu'c, nhung không qua 10 triu dng trên 01 1n thr và
không qua 01 ln trên nãrn cho rn6i doanh ngip.
vin, trung d nghiên cu
- 146 trq 50% chi phi h9p dng d.t hang cac ca
thir nghim phát trin các san phm, djch vi, nhung không qua 30 triu dng trên 01
thn và không qua 01 ln trên nãm cho m6i doanh ngip.
so'

Phin thü' ba
KINU PHI THTJ'C Hh1N
T6ng kinh phi dkr kin d thirc hin h6 trçi DNNVV, giai dotn 2021-2025 là
98.820 triu ding. Trong do, tCr nguôn phát trin k.hoa h9c và cong ngh tinh Kiên
68.970
Giang là 29.850 triu dông, chiêm 30,2%! tng kinh phi; phtn kinh phi con
triu dng, chim 69,8% tir ngu6n ngân sách sr nghip tinh, cii th:
lai

DVT: Triçu dang
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STT

Ni dung h tr9'
TONG NHU CAU
KINH PHIl
HO TRQ CHUNG.
H tr nghiên c phát
trin, di mOi cong ngh.

2

II

2

3

4

5

2

H tr? phát trien nguon
nhãn lire.
HO TRQ DNNVV
K1IYI NGHIEP SANG
TIO.
H trci tu vAn v s& htIu
trI tuê; khai thác và phát
triên tài san tn tue.
H trci thuc hiên thU tue
v tiêu ehuAn, quy chuAn
k thuât, do Iung, chAt
Iung; thr nghim, hoàn
thin san phAni rnri, mô
hinh kinh doanh rnó!i.
H trçY v irng ding,
chuyn giao cong ngh
(H trg 50% chi phi hgp
dng irng ding cong
ngh cao, hçp dng
chuyên giao cong ngh
cao).
H trg v dào tao, thông
tin,xUctinthucngmaj,
thucrng mai hóa.
H trçY si'r dçing co' s k5
thuât, Co' sà uarn tao, khu
lam vic chung.
HO TRQ' DNNVV
THAM GIA CUM
LIEN KET NGANH,
cnuOi GIA TR!.
H trçi dào tao (H trci
50% chi phI dôi vói các
khóadàotaonângcao
trinh d
cong ngh, k
thuât san xuât chuyên
bit tai hin tru'O'ng)
H tro' lien ket Safl Xuât,
kinh doarth.
H tr phát tnin thu'ang
hiu, m& rng th trung.

Nm
2021

Giai doan 2021 - 2025
Nm
Näm
Nàm
2022
2023
2024

Näm
2025

14.560,00 15.760,00 22.200,00 22.500,00 23.800,00
5.060,00 5.060,00 9.350,00
9.650,00 10.750,00

Tng cong

98.820,00
39.870,00

3.200,00

3.200,00

5.900,00

6.200,00

7.300,00

25.800,00

360,00

360,00

450,00

450,00

450,00

2.070,00

5.150,00

5.150,00

6.450,00

6.450,00

6.650,00

29.850,00

900,00

900,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

5.850,00

1.100,00

1.100,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

7.150,00

500,00

500,00

800,00

800,00

1.000,00

3,600.00

2.100,00

2.100.00

2100.00

2.100,00

2.100,00

10.500,00

550,00

550,00

550,00

550,00

550,00

2.750,00

4.350,00

5.550,00

6.400,00

6.400,00

6.400,0 0

29.100,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

750,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

6.750,00

2.250,00

2.250,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

12.000,00
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4

Tu vtn v tiêu chun,
quy chuân k5 thu.t, do
Iu'ông, chat h.rçmg.
H trçY thrc hin các th6
tic ye san xuât thcr
nghim, kiêm djnh, giám
djnh, cliirng nhn chat

500,00

600,00

850,00

850,00

850,00

3 .650,00

700.00

1.050,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

5.950,00

1ixçng

Phân thii' tu'

TO CHTC TI-U)C HI1N
1. S& K hoach và Du tu là ca quan du rn& giüp UBND tinh t chüc thrc
hin D an nay; thung xuyên theo dOi, don dc, kirn tra và tng hçip báo cáo
UBND tinh tInh hInh thc hin djnh kS' h.ng nàm.
- Tng hqp, rà soát trmnh UBND tinh danh iniic các dir an kêu gi ct.0 tu thuc
pham vi cüa d an do các S&, ban, ngành và các huyn, thành ph d xut.
- Chü trI phôi hgp vói các dan vj có lien quan xây drng co ch& chInh sách phát
trin DNNVV theo sr phân cong cüa UBND tinh.
- Chü trI phôi hcip vi các co quan, don v lien quan tham rnuu UBND tinh thu
hi quyt djnh chü truong du tu hoc giy chrng nhtn d.0 tu, giAy chcrng nhn däng
k ctu tu,... di vôi các dr an không khá nãng trin khai, trin khai không dng tin
dO quy djnh, d tao rnt bang cho các DNNVV có nhu cu dang k du tu, kinh
doanh.
- Tu vn, hu&ng dn min phi v h so,, thu tVc thành l.p doanh nghip cho các.
hO kinh doanh chuyn di thành doanh nghip theo quy djnh tai Diu 15 ci:ia Nghj
djnh s6 39/20181ND-CP ngày 11/3/2018 cUa ChInh phü.
- Thrc hin min 1 phi dang k doanh nghip thn du và phi cong b nOi dung
dang k doanh nghip 1n du déd vói các doanh nghip duçc chuyên di thành ltp ti.'r
hO kinh doanh theo quy djnh tai Diu 16 cüa Lut h trQ' DNNVV s 04120171QH14
ngày 12/6/2017.
- Huâng dn trrc tip và biên soan các tài 1iu, tä roi, cm nang hu'óng dn
thrc hin quy trInh däng k doanh nghip, dàng k doanh nghip qua mng din tir.
hành thirc
- Huâng dn doanh nghip dri các co' quari có lien quan, d tin
hin các thu tVc sau dãng k thành Ip doanh nghip nhu: Thu tiic d nghj cp Giy
chrng nhn co si dü diu kin an toàn thirc ph.in, giy chüng nhn dü diu kin v

an ninh, trt tir...
- Xây di'ng quy ch phêi hgp, giárn sat và dánh giá thirc hin ]E an.
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2. Sâ Tài chInh pMi hçp vi Sâ I( hoçtch và DAu tu, các dan vj có lien quan
can cir ngun nhân sách Trung uang h tiV, khâ nàng can dái cüa ngân sách dja
phucing và các ngun 1ixc hçp pháp khác tharn rnuu cho UBND tinh b tn kinh phi
d trin khai thu'c hin d an. Chü tn, phi hçip vó'i các s, ban, ngành và UBND các
huyn, thành ph có lien quan nghiên cü'u tharn mu'u trInh HOi dng nhân dan tinh
quyt djnh h trçi giá thuê rn.t b&ng cho DNNVV tai các khu cong nghip, cim cong
nghip trén dja bàn (Khoán 2 Diê'u 11 ca Luct hotrQ'DNNVV).
- Huing din các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành pM thirc hin quy
trInh, thu tiic thanh quyt toán kinh phi thirc hin các chinh sách M trci cüa d an.
- ChU trI, pMi hgp vOi Qu Du ti.r và Phát trin Kiên Giang, các don vj có lien
quan trên co s quy djnh, hu'rng dn ca ChInh phCi tai Nghj djnh s 34/2018/ND-CP
ngày 08/3/20 18, nghiên c1ru, hoàn thin rnO hInh rnO hInh t ChITC, Ca ch 4n hành và
phuung thrc hoat dng cüa qu bâo lành tin diing cho DNNVV trInh UBND tinh
xem xét, quyt djnh.
- Tharn rnuu cho UBND tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh giao cho
to chic tài chfnh nhà nuàc có chirc näng thirc hin du tu vào DNNVV khi nghip
sang tao (Khoán 4 Diu 18 cia Lut MtrDNNVV1.
- Chü trI, pMi hgp S Khoa hpc và Cong ngh Va CC dan vj có lien quan,
tharn muu UBND tinh M trI ngun vn thirc hin M trç và du tix vào DNNVV khó
nghip sang tao theo diing quy djnh cua pháp 1ut.
3. S Khoa h9C và COng ngh pMi hp vOi các SO', ngành lien quan và UBND
các huyn, thành pM dy rnanh vic h trçY nâng cao nAng [crc cong ngh cho DNNVV;
cong bc danh miic các van bàn hu'ng dn v nghiCn ciru, di imi cOng ngh, tip
nhn, câi tin, hoàn thiên, lam chü cOng ngh, tim ldrn, giâi ma, chuyn giao cOng
ngh, xác lap, khai thác, quàn l, bâo v và phát tnin tài san trI tu di vó'i DNNVV.
H trçi doanh nghip xay dirng và phát trin thu'ang hiu, dàng k s& htru trI tue, tharn
gia nghiên ctru sang ch cOng ngh cái tin hoat dng san xut kinh doanh; chuyn
giao U'ng dçiiig thu'ang mai hóa các d tài d an, phát rninh, sang kiên.
- H trçy tu vn các doanh nghip xây dirng áp diing càc h tMng quân l tien
tin nhu: HACCP; FSSC 22000; Global GAP; ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC
17025; ISO 15189... hoc áp diing cOng ci nâng cao nAng xut nhu': 5S, Kaizen;
Lean, Six Sigma, TPM, KPI, MFCA, BSC.
- ChU tn phi hpp vó'i các Ca quan, don vi lien quan, trong pham vi chüc nang,
nhim vii râ soát, dánh giá hiu qua hoat dng cüa các co s u'om tao, co sâ k' thu.t,
khu lam viêc chung có trên dja bàn; nghien cru 4n diing các chInh sách h try, d
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xu.t các giãi pháp, chuang trInh hành dng nh.rn nâng cao näng 1ic, hiu qua hoat
dng h trg cong ngh, co s u'o'rn tao, co s k9 thut, khu lam vic chung.
- Tham muu cho UBND flnh thành lQp hoc tham gia thành 1p theo hinh thirc
di tác cong tu Co si u'o'rn tao, cci sâ k thut, ithu lam vic chung; d xut danh mic
các dr an kêu gi dIu tu co s& uom tao, Co s& k thut, khu lam vic chung; d xut
ngành, linh vrc tiin näng cn h trg d khOi nghip sang tao; d xut hoat dng h
trçl DNNVV khOi nghip sang,...
- Chü trI phi h9p vi S Tài chInh cing các don vj Co lien quan xây drng k
hoach h trg khâi nghip di rnOi sang tao trên dja bàn tinh Kiên Giang.
- Tham irnru cho UBND tinh Thành 1p F1i dng, trInh tr, thu tVc ha ch9n di
tugng tham gia D an h trçi DNNVV khOi nghip sang tao theo quy djnh tai khoàn 5
Diêu 20 cüa Nghj djnh s 39/2018/ND-CP ngày 11/3/2018 cüa ChInh phü quy djnh
chi tit mt s di&u cüa Lut H trg DNNVV.
4. Sâ Tài nguyen và Môi trung chü tn rà soát, Cong khai quy hoach, k hoach
sr diing dt, qu d1t chua sir dçing, tao thun igi cho DNNVV trong tip cn dt dai.
Can c1r diu kin qu5 dt thçrc t cüa tinh, chü trI, phd hçrp vi các s&, ngành lien
quan và UBND các huyn, thành phô tharn mtru cho UBND tinh trInh Hi dng nhân
dan tinh quyêt djnh b trI qu9' dt d hInh thành, phát trin các cvrn cong nghip, khu
ch bin nông, lam, thüy san tp trung cho DNNVV. (Khoán 1 Diu 11 cia Lut h
trQ' DNNVV).
- Chü trl, phi hqp vvi UBND cac huyn, thành ph tao diu lcin thu.n igi cho
các DNNVV thrc hin co ch tr thOa thun chuyên nhung quyn s11 dung dt và
tin hành các thu tçtc chuyn miic dIch scr dung dt; cp gi.y chirng nhn quyn sir
dçing dt, quyn s& hQu nhà 0. và tài san gn lin vó.i d.t theo quy djnh.
5. Sâ Lao dng Thuong binh và Xà hOi, Chü trI thirc hin nhirn vii h trg dào
tao ngh di vói lao dng dang lam vic trong DNNVV; xây drng quy trInh, hthng
dan, các doanh nghip, co sâ dào tao ngh nghip trên dja bàn t chirc thrc hin
chInh sách h trg dào tao ngh di vi lao dng dang lam vic trong doanh nghip
theo dung quy dnh. Tng hgp k hoach và kt qua thirc hin chInh sách h trg dào
tao nghê dOi vi lao dng dang lam vic trong doanh nghip cüa các co sâ dào tao
nghê nghip trên dja bàn theo quy djnh hin hành báo cáo UBND tinh.
- Tip t1ic tuyên truyn, ph bin B Lut lao dng, Lut Bào hirn xã hi và
huâng dn doanh nghip tic hin các thu tc lien quan dn lao dng di vol
DNNVV.
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- Chü trI, phi hçip vOi các caquan, dan vj lien quan kt ni cung - cu lao
dng, thông qua h thng san giao djch vic lam d to diu kin cho doanh nghip
tuyn dung lao dng phü hçp vaiyeucu san xut,kinh doanh.
6. Sâ Nôi vu, chü tn nà soát, theo dOi, tang cung thanh tra, kim tra cong vi
ii
di vOi cong tác cái each hânh chInh trén dja ban tinh, hang iiàrn thng hp, d xut
IJBND tinh khen thu'ng kjp thi các sâ, ngành, dja phu'ang thrc hin tt d an; tharn
rnu'u UBND tinli nhc nh, phê bInh các dan vj khOng hoàn thành nhim vii giao tai
D an
- Chü tn pMi hgp vo'i các don vj có lien quati Hông dn các doanh nghip
thânh 1p và t chirc boat dng Hi ngh nghip.
7. Sâ Cong thuang chü tn, phi hpp vài các don v có lien quan tham rnu'u,
trInh UBND tinh diu chinh Ca ch h trçr rn rng thj tru'ng, x1ic tin thu'ang mai,
lien kt ngành, linh vrc san xut, thuang rnai, djch vi cho DNNVV và trin khai,
hu'érng dn thirc hin theo dt'ing quy djnh. Tharn rnuu trInh UBND tinh ban hành, trin
khai ca ch, giái pháp v xay dung phát trin chui giá trj, chui phân pMi san phrn
cho doanh nghip, hçp tác xâ, ngu'ii tiêu dng,... Hung dn thirc hin chu'ang trInh
khuyn cOng vâ phát tnin thuong rnai din tr; giãi pháp khuyn khIch san xut kinh
doanh, tiéu th san phrn Va dy manh xut khu.
- Tham rnu'u cho UBND tinh thành 1p hoc tham gia thành 1p chui phân
phi san phm theo hInh thü'c di tác cong tu'; d xut danh rn1ic các dir an kêu gi
du tu' ca s u'o'rn tao, Ca sO' k thuât, khu lam viéc chung; D xut hoat dng h
tr DNNVV tham gia cim lien kt ngânh, chui giá trj: xác dlnh c'im lien kt ngành,
chui giá trj Nhà nuc cn uu tiên du tu' h tr phát tnin, d xut giãi pháp k& ni
doanh nghip ló'n cüa vltng, ngành vii DNNVV trong ciim lien kt ngành, chui giá
trj nhm tn ding li th ving san ph%, tiêu churi hóa san phrn,...
- ChU tn, phi hçp vâi các sâ, ban, ngánb cO lien quan và UBND các huyn,
thânh ph tharn rnu'u UBND tinh xay drng co ch& chInh sách thu hut, kêu gi du tu'
ha tAng cm cong nghip trén dja ban tinh; thông báo cong khai quy hoach din tIch
dAt dành cho DNNVV trong crn cong nghip; h tr DNNVV tIm kim mt bAng,
d tnin khai dr an san xuAt, kinh doanh ngoãi các cvrn cong nghip; theo däi, don
dc, kirn tra viêc thrc hiên h tro' rnt bAng san xuAt tnong ciim cOng nghip.
- Chü tn, phi hcp vó'i các ca quan, don vi có lien quan t chirc các l&p dâo
tao, tp hun v k nàng marketing, thixang mti diên ta', kiôn thro hi nhâp kinh te
quc t vâ các khóa h9c v diu kin kinh doanh 1mb virc cOng thu'ang.
- Chü tn, phi h9p vâi Si Khoa h9c và COng ngh, Sâ Nông nghiêp và Phét
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trin nông thôn, Lien rninh F1çp tác xâ inh Kiên Giang và các do'n v có lien quan
xay drng quy trinh, thu tc la chçn các DVV cüa tinh tham gia cm lien k&
ngành, chui giá trj trong linh vrc san xut, ch bin dáp irng dñ diu 1dn d dugc
huô'ng các chInh sách h tr trong hoit dng san xut theo quy djnh cia pháp lut.
Sà Tu pháp tip tvc phôi hgp vâi các S&, ngành lien quan, UBND các
8.
huyn, thành ph& các hi/hip hi doanh nghip, doanh nhân cüa tinh t chrc dy
rnnh vic trin khai các hot dng h trçY pháp l, cung cp thông tin, bi dung kin
thc pháp lust, tu vn pháp lut cho DNNVV trên dla bàn.
SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn chü tn phi hgp vâi các sâ, ngành
9.
lien quan t chirc lra chçn, trInh UBND tinh tnin khai thI dim h trg DNNVV thain
gia It nht mt cim lien k& ngành, chui giá tr trong các ngành, san phrn nông
nghip co th manh cüa dja phuong trong giai doan 2021 - 2025.
S& Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi hgp vói các do'n vj có lien quan,
10.
các cc quan truyn thông tuyên truyn rng rãi các nOi dung cüa d an; phi hgp vi
Dài Phát thanh và Truyên hInh KiCn Giang, Báo Kiên Giang xây dirng các chuyên
trang, chuyên mic phü hgp d ph bin ni dung cüa d an. Dy manh h trg, khuyn
khIch DNNVV du tu khO'i nghip sang tao nhAt là trong ITnh vic ni dung s&
11. Cic Thu tinh chü tn, phân cong các chi cc thu tren da bàn hung dn
và tuyên truyn cong tác quàn l thu& kê khai quy& toán và chp hành các chInh
sách, pháp lut v thu; hu'âng dn, tu' vn min phI các thu tic hành chinh v thus;
hu9ng dn và thrc hin chinh sách phi, 1 phi, chInh sách rnin, giàrn thu thu nhp
doanh nghip có thai han cho doanh nghip, chinh sách rnin, giàrn tin sr ding dt
có thèi han theo quy dlnh cüa pháp luQt v dt dai. Chü trI, phi hgp vi các don vj
lien quan t chirc các khóa dào tao v chInh sách thu và k toán cho doanh nghip
mói thành 1p.
- Hng näm xây drng k hoach và t chirc tp hu.n rnin phi v các djch vi
thu din t11 di vol doanh nghip rnOi thành 1p và doanh nghip chuyên di tr h
kinh doanh.
- Chi dao các chi cic thu trvc thuc, chu dng phi hgp vOi PhOng tài chInh k hoach các huyn, thành ph vn dng, h tr9' chuyn di tü h kinh doanh sang
DNNYV; hu'àng dan mien phi ye thu tiic hành chinh thus và ch d k toán trong
thai han 03 närn k tr ngày duç'c cp Giy chrng nhn dáng k doanh nghip ln
d.u.
- Ch trI, phi hgp vOi các co quan, don vj có lien quan thng nht, chi dao don
vj trrc thuc thrc hin tu vn, hu'óng dn min phI các thu tVc hành chInh và chInh
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sách pháp 1ut v thu k tr ngày duçc cp Giy chirng nhn dAng k doanh nghip
1n d.0 theo quy djnh ti Diu 19 cüa Nghj djnh s 39/2018/ND-CP ngày 11/3/2018
cüa ChInh phü.
12. Trung tam xic tin Du tu', Thuung mai và Du 1ch, Chü trI phi hqp vói
các Ca quan, dan vj lien quan trin khai các chu'o'ng trinh h trçY dào to phát triën
ngun nhân 1irc cho DNNVV (bao gm các DNNVV chuyn dM tr hO kinh doanh):
Các khóa dào to v khii sir kinh doanh; các chro'ng trinh dào to hu'ó'ng din v 1p
phu'ang an san xut kinh doanh cho các DNNVV chuyn d6i tr hO kinh doanh; quãn
trj doanh ngip và các chuang trInh h t1V dào to theo quy djnh.
- Dy rnnh hot dng xi,c tin du tu', thLro'ng rnti nhrn quãng bá, gi9i thiu
các san phm djch vii cüa các DNNVV trên dja bàn tOi các thj tru'ô'ng, nhà du tu'
trong và ngoài nu'ó'c; trin khai thirc hin các chu'o'ng trInh hot dng xiic tin thuang
rni, kt ni giao thu'o'ng, trao di san phm hang hóa giü'a các doanh nghip trên dja
bàn vâi các thj tru'à'ng trong nu5'c và nu'ó'c ngoài.
- Chü ti-I ph& hçip vó'i các s, ngành có lien quan xây dçmg các chuong trInh
xüc tin du tu trong và ngoài nu'óc.
13. Ngân hang Nba nu5'c - Chi nhánh tinh Kiên Giang:
- T chirc thçi'c hin hiOu qua chu'ang trInh kt ni ngân hang - doanh ngip.
Tang cirô'ng cong tác thanh tra, giãm sat hot dng tin diing, dc bit vic th chirc
thi.rc hin các chu'ang trInh tin dung h trçr DNNVV ti các t chü'c tin diing dam bão
cac DNN'VV dáp ü'ng di&u kin du du'çic th hu'ó'ng chInh sách.
- Chi dio các tO chic tin dung trên dja bàn:
+ Trin khai kjp tho các san phAm tin dirng h trçY DNNVV theo quyêt djnh
cüa Thu tuo'ng Chinh phü ô' tüng thai kS' phü hçp huâng dn cüa HOi si chinh, các
chu'ang trInh tin drng h trçi cüa dja phu'ang (nu co).
+ Tang cu'äng phi hçp vó'i Qu bão länh tin diing dja phuang tháo gO các khó
khän vuang mc hin hU'u, tip tiic pMi hç'p trong vic cho vay có bào lânh cUa Qu

bào 1nh tin dyng phii hgp djnh huo'ng phát trin cüa Qu9 bào lanh tin theo phé duyt
cüa UBND tinh Kiên Giang; phi hçp vai Clii nhánh Ngân hang phát trin Kiên
Giang thirc hin cp tin dyng có bão lânh cüa Clii nhánh Ngân hang phàt triên Kiên
Giang cho DNNVV theo quy djnh tai Quyt djnh sE 03/20 1 1/QD-TTg ngày 10 tháng
01 nàrn 2011 cüa Thu tu'ó'ng Chinh phU.
+ Tranh thi ngun vn tr các chuang trinh tin dyng tü' HQi sOr chInh m& rng
tin diving vào các ngành, linh virc u'u tiên; cOng khai hóa thu tyc cho vay, cung cap
djch vii tri khách hang; tharn gia các boat dng nh&rn cãi tin, di rni quy trInh cho
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vay theo huó'ng dan giàn boa thu tic, rt ngn thi gian giâi quyt cho vay theo chi
dao cüa Hi s chinh nhm giàm bat phin ha cho khách hang vay vn, nhrnig vn
darn bào an toàn vn vay.
14. Ban Quán l khu kinh t tinh chü tn h trq cung cp, huang dn thông tin
và thu tVc du tu di vôi các DNNVV doanh nghip rnâi thành 1p có nhu cu thuê
lai mt bang san xut tai các khu cong nghip tnên dja bàn; khai thác hiu qua các khu
cong nghip, tao ngun cung sin có v rnt bang san xut kinh doanh vói chi phi hp
l; khuyn khIch, dnh huóng d doanh nghip du tu' vào khu cOng nghip tp trung
tao diu kin thu.n lqi d.0 tu' hi tng và hoat dng san xut kinh doanh cüa doanh
nghip.
- Thông báo cong khai quy hoach, din tIch d.t trong các khu cong nghip trên
các phuang tin thông tin dai chung nhr: Báo, dài, trang thông tin din tr,... d cac
DNNVV tip can, tIm kim rnt bing d san xut, kinh doanh trong các khu cong
nghip; kjp thai h trg phát trin DNNVV trong qua tnInh trin khai dir an trong các
khu cong nghip.
15. D nghj Uy ban Mt trn To quc Viet Nam tinh và các t chrc chInh trj xã hi nhu: Hi Nông dan tinh, I-mi Lien hip Phii nO' tinh, Doàn Thanh niên cong
san H ChI Minh tinh và các t chirc doàn th khác tharn gia tuyên truyên, ph bin
pháp lu.t v h trci DNNVV; khuyên khich h trg DNNVV chuyn di tü h kinh
doanh.
16. Hip hi Doanh nghip tInh Kiên Giang, Hi doanh nghip tré, Hi ngh
nghip... tIch ciIc trin khai tuyên tnuyn Lut H trq DNNVV và các van bàn huang
dn thi hành, d an nay dn các DNNVV, h kinh doanh, các t chirc, cá nhân trên
dja bàn; phát huy vai trO là cu néii giu'a chInh quyn tinh vâi cong dng DNNVV;
chü dng pMi hçip vai các SO', ban, ngành nrn bt các khó khãn, vu'ó'ng rnc và nhu
c.0 cüa doanh nghip và d xutt trong xây dirng co ch chInh sách.
17. Ngoâi các nhirn v nêu trCn, các SO', ban, ngành, các huyn, thành ph và
cac ca quan lien quan theo chrc nãng, nhim vçi duqc giao có trách nhim tu vn,
cung cp thông tin, hoàn thin h so' doanh nghip cho DNNVV; các sa, ngành, dan
v cp giy phép kinh doanh ngành ngh có diu kin theo thm quyn, có trách
nhirn b trI b phn tu vn hu'ó'ng dn rnin phi trInh t1r, thu tçic, h so dãng k
chirng nhn dü diu kin kinh doanh di vó'i các ngành ngh kinh doanh có diu kin,
thc hin min phi thm djnh và 1 phI cp phép kinh doanh 1.n du theo quy djnh tai
Diêu 17 cüa Ngh djnh sO 39/2018/ND-CP ngày 11/3/2018 cOa ChInh phñ.
18. cac cá nhãn, t chi'c, h kinh doanh trén dja bàn: Cung cp thông tin, tài
lieu ye thành 1p doanh nghip day dCi, kjp thai, chInh xác theo yêu cu cua ca quan
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chirc nàng và chju trách nhirn tru'ic pháp 1ut v nhQng thông tin, tài 1iu dã cung
cap. Tuân thu các quy dlnli cüa pháp Iut; thic hin các nghTa vi di vói Nba nuâc;
tiêp nhn, pMi hçip Va th chirc thçi'c hin có hiu qua ngun lirc h trg. Chip hành
nghiêm thc các quy djnh cüa pháp 1ut trong qua trInh hot dng san xut kinh doanh.
19. Các ni dung khác chua quy djnh trong d an nay thI th1rc hin theo quy djnh
cüa Lut h trçY DNNVV s 04/201 7/QH14 ngày 12/6/2017, các nghj djnh huó'ng dn
và các van bàn có lien quan cüa cp có thArn quyn cao han. Trong qua trInh thirc
vOi CáC
hin, nu CC Ca quan, dan vj phát hin các ni dung cua d an nay rnâu thun
quy djnh cüa 1ut Lut h trçY DNNVV s 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017, các ngh
djnh hu'ó'ng dn và các van bàn có lien quan cüa cp có thrn quyên cao han thI thirc
hin theo quy djnh cüa Lut h trg DNNVV s 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017, các
nghi, djnh hu'ó'ng dn và các van bàn có lien quan cUa cp có thm quyn cao han,
dng thai báo cáo UBND tinh thông qua SO' K hoch và Du tu'.
20. Quy ch ph& h9p, quàn l', giárn sat và báo cáo dánh giá k& qua qua thirc
hin d an: Giárn dc các So', Thii tru&ng các Ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn,
thành ph, các t chu'c di din cho doanh nghip, các ca quan, dan vj lien quan can
cir chrc näng, nhirn vv du'çc giao xây di'ng K hoach cüa ngành, ca quan, dan vj
rnInh nhrn ci th hóa trin khai thrc hin có hiu qua các giài pháp dã d ra trong
an, xác djnh rO rnic tiêu, nhirn vi, 1 trInh, du rni thrc hin và chlu trách nhirn
tru'c UBND tinh v kt qua thrc hin các nhirn vi du'gc giao. Theo chirc näng
nhirn vçi chu trách nhirn trin khai thrc hiii hiu qua các nhirn vii, giài pháp dã
nêu trong D an nay; theo dOi kirn tra, giám sat ti&i d và kt qua thirc hin; có giài
pháp xr l phu hop, kjp thai, linh hot; dng t1iO kin ngh, d xu.t ahUng giãi pháp
chi do, diu hành hiu qua nhrn nâng cao nãng hrc cnh tranh cho doanh nghip
cüa tinh. Djnh k' hang nàrn, thrc hin ch d báo cao, giárn sat, dánh giá tInh hInh
trin khai và kt qua thi'c hin cUa ngành, dan vj rnInh gri S& K hoch và Du tu
tru'âc ngày 05 thang 12 hang närn d tng hop, báo cáo UBND tinh và B K hoch
và Dâu tu' theo quy djnh.
Trên day là D an I-1 trg doanh ngliip nhO và vi.i'a tren dja bàn tinh Kiên
Giang dn närn 2025.!.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
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