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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022  

của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021  

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  

 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. UBND thị xã Đông Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022 

của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ 

và vừa phát triển có chất lượng và hiệu quả, khuyến khích các hộ kinh doanh có 

tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định. Hình thành các cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm chủ lực, thế 

mạnh của địa phương, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường sự thống nhất, phối hợp chặt 

chẽ nhằm triển khai thực hiện được thuận lợi, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật 

về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 

5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ 

Các nguyên tắc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã công bố trên Cổng thông tin điện tử 

UBND thị xã về các thông tin kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; thông tin thị trường, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia 

liên kết ngành, chuỗi giá trị và các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh 

nghiệp. 

2. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thị xã trong việc 

phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nghề cho người lao động ở các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khi có yêu cầu.  

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường trách 

nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng 

nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về 

chính sách khuyến khích, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị 

xã theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh Phú Yên. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), cả năm (trước ngày 31/11) tham mưu 

UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 

18/7/2022 của UBND tỉnh Phú Yên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

Đồng thời, tham mưu UBND thị xã thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 

18/7/2021 của UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh Phú Yên;                                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                                   

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;                                            

- Lưu: VT, TCKH.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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