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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2021 

 

  

 Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 được 

thông qua ngày 12/6/2017; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được 

thông qua ngày 25/6/2015  và các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 05/2019/TT-

BKHĐT ngày 12/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực cho DNNVV; Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 

08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; Thông tư số 

06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho 

DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên; Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 

21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước hỗ trợ DNNVV sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nghị định của Chính 

phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày 

càng cao vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Cân đối các nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV đảm bảo hỗ trợ có trọng tâm, 

trọng điểm, ưu tiên. Đồng thời, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham 

gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

- Cần lồng ghép chương trình hỗ trợ DNNVV vào trong các kế hoạch, 

chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu 
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quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- DNNVV trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy 

định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các nguồn lực hỗ trợ. 

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ  

Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của tỉnh Phú Thọ tập 

trung vào các nội dung hỗ trợ sau: 

1. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 

a) Nội dung hỗ trợ: 

Đến hết 30/6/2020, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ là 8.409 doanh nghiệp (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là 8.302 

doanh nghiệp, chiếm 98,75% tổng số doanh nghiệp đăng ký) với tổng số vốn 

đăng ký là 58.936 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm có khoảng 800 doanh nghiệp 

được thành lập mới. Cơ cấu hoạt động: doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 

lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 69,5%, doanh nghiệp đăng ký hoạt động 

trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,2%, doanh nghiệp 

đăng ký hoạt động trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 29,3%.  

Căn cứ vào tình hình đăng ký doanh nghiệp và cơ cấu hoạt động của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu đào tạo doanh nghiệp về khởi sự doanh 

nghiệp và quản trị doanh nghiệp chiếm số lượng lớn. Các doanh nghiệp sản xuất 

trên địa bàn chiếm tỷ lệ thấp hơn. Cụ thể:  

Năm 2021, dự kiến tổ chức khoảng 12 khóa đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực cho DNNVV với trên 900 lượt học viên, trong đó: 

- Tổ chức 04 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, bình quân mỗi lớp 100 học 

viên/khóa, thời gian đào tạo 02 ngày/khóa 

- Tổ chức 04 khóa đào tạo quản trị kinh doanh, bình quân mỗi lớp 80 học 

viên/khóa, thời gian đào tạo 02 ngày/khóa 

- Tổ chức 02 khóa đào tạo quản trị chuyên sâu, bình quân mỗi lớp 50 học 

viên/khóa, thời gian đào tạo 07 ngày/khóa 

- Tổ chức 02 khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp, bình quân mỗi lớp 

20 học viên/khóa, thời gian đào tạo 07 ngày/khóa 

b) Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 05/2019/TT-

BKH ngày 12/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  
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c) Điều kiện hỗ trợ: 

Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-

CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. 

d) Mức hỗ trợ: 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 

của Chính phủ. 

2. Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên:  

a) Nội dung hỗ trợ: 

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và 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. UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương có 

liên quan thành lập tổ đầu mối tư vấn, hỗ trợ miễn phí về thủ tục pháp lý như thủ 

tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện, tờ khai đăng ký thuế…. 

Năm 2021, dự kiến có khoảng 1.000 doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng tư 

vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. Trong đó: 

- Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 800 doanh nghiệp siêu nhỏ. 

- Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 100 doanh nghiệp nhỏ. 

- Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 100 doanh nghiệp vừa 

b) Đối tượng hỗ trợ: 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 

DNNVV và Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và 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. 

c) Điều kiện hỗ trợ: 

Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-

CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. 

d) Mức hỗ trợ: 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 

của Chính phủ. 

3. Hoạt động hỗ trợ thông tin, pháp lý: 

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành thị đẩy mạnh công tác hỗ trợ 
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doanh nghiệp, trong đó công tác hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp 

được quan tâm thực hiện và tập trung vào một số nội dung như sau: Xây dựng, 

quản lý, cập nhật hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến doanh nghiệp 

để giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân 

thủ pháp luật; hạn chế rủi ro vướng mắc về pháp lý của doanh nghiệp, tạo thuận 

lợi để phát triển môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. 

Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện hỗ trợ thông tin, pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung như sau: 

- Hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp cho các tổ chức, 

cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh 

doanh thành doanh nghiệp.  

- Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh để cung cấp, phổ biến thông tin về các văn bản pháp luật điều chỉnh 

hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển 

DNNVV và các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phát triển, nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trở thành đầu mối cung cấp thông tin, các chương trình, kế hoạch hỗ trợ 

DNNVV; tiếp nhận các đăng ký hỗ trợ của các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin theo quy 

định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Công thông 

tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quản lý 

và trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. Được khai thác miễn phí các thông tin kinh tế- xã hội, 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh và 

các sở, ban, ngành. 

- Các nội dung khác triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 306/KH-

UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí  và nguồn vốn  thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 2021: 3.592 

triệu đồng, trong  đó:  Ngân sách  Trung  ương  hỗ  trợ: 2.875 triệu  đồng; ngân  

sách  tỉnh  hỗ  trợ:  717  triệu  đồng;  đóng  góp  của  học  viên:  180  triệu đồng; 

đối ứng của doanh nghiệp: 1.250 triệu đồng, cụ thể: 

-  Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV:  942 triệu  đồng, trong đó: 

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ: 225 triệu đồng. 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 717 triệu đồng. 

+ Đóng góp của học viên: 180 triệu đồng. 
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-  Về hỗ trợ sử dụng tư vấn thuộc  mạng lưới  tư vấn viên  cho DNNVV: 

3.900 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.650 triệu đồng. 

+ Đối ứng của doanh nghiệp: 1.250 triệu đồng 

- Kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Kế hoạchđược thực hiện từ 

nguồn Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm 

vụ hỗ trợ DNNVV; Các DNNVV, cá nhân tham gia đóng góp một phần kinh phí; 

Các cơ quan, đơn vị huy động từ các nguồn tài chính khác (ngoài nguồn ngân 

sách nhà nước) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các 

tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thực hiện lồng ghép với 

các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khác đã được UBND tỉnh phê 

duyệt kinh phí thực hiện hàng năm theo kế hoạch các Sở, ngành đề xuất. 

- Căn cứ vào thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, rà soát, 

tổng hợp kinh phí hỗ trợ DNNVV của năm kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm 

định, trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của địa phương 

theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, các 

Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn triển khai, thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào 

tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV. 

- Tham mưu, đề xuất chương trình/kế hoạch khảo sát, học tập mô hình, 

kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại một số tỉnh/thành 

phố hoặc một số quốc gia khởi nghiệp thành công. 

- Nâng cấp nội dung Trang thông tin điện tử của Sở để cung cấp các thông 

tin, chương trình, chính sách hỗ trợ và tiếp nhận đăng ký hỗ trợ, trao đổi, giải 

đáp các khó khăn cần tháo gỡ dành cho DNNVV trên địa bàn. 

- Thực hiện xây dựng ấn phẩm, tạp chí hoạt động hỗ trợ DNNVV nhằm truyền 

tải, phổ biến các chương trình, hoạt động hỗ trợ đến DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý miễn phí về đăng ký doanh 

nghiệp cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp. Hướng dẫn kê khai và 

đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử,... Xây dựng hồ sơ mẫu, biểu 

liên quan đến thành lập các loại hình doanh nghiệp công khai lên Trang thông 

tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; là đơn vị đầu mối thực hiện tư vấn, 

hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. 
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- Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch của tất cả các 

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các Hiệp hội doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thành, thị tổng hợp, thẩm định dự toán, báo cáo UBND tỉnh phê 

duyệt, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị thực 

hiện quy trình, thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ triển khai Kế hoạch. 

3. Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thực 

hiện đào tạo, tập huấn phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 

- Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh để cung cấp, phổ biến thông tin về các văn bản pháp luật điều chỉnh 

hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển 

DNNVV và các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Xây dựng và hình thành mạng lưới chuyên gia, tư vấn viên trong tất cả 

các lĩnh vực theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định 

- Chủ trì triển khai thực hiện nội dung Hỗ trợ pháp lý do doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nhằm cung cấp 

kiến thức quản trị sản xuất chuyên sâu về các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, khởi 

nghiệp sáng tạo, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, đổi 

mới công nghệ, nghiên cứu sáng kiến công nghệ, cải tiến hoạt động sản xuất 

kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường.  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nhằm cung 

cấp kiến thức về cách thức sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản. 

6. Sở Lao động thương binh và xã hội: 

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh xác định nhu 

cầu đào tạo của các doanh nghiệp, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
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- 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 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, xây 

dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp để phổ biến nội dung của kế hoạch. 

8. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai các biện pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp, thông tin phổ biến vận động hội viên tích cực tham gia hưởng 

ứng thực hiện kế hoạch; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động và phát triển. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các Sở, 

ban, ngành và UBND huyện, thành, thị gửi báo cáo, kiến nghị về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Bộ Tài chính (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC, KHCN,  

  Tư pháp, Thông tin và Truyền thông,   

   NN&PTNT, LĐTB&XH; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- NCTH; 

- Lưu: TH1, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 
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