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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; 

Căn cứ 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 Công văn số 352/BKHĐT-PTDN ngày 18/01/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 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; Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là 

DNNVV); và các văn bản liên quan;... nhằm hỗ trợ tối đa cho DNNVV trên địa 

bàn tỉnh (đặc biệt các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19), giúp các 

doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; tạo môi trường đầu tư 

kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng 

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

tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Ninh Thuận. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác hỗ trợ DNNVV cần bám sát các nội dung, quy định của Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;... Đồng thời phải phù hợp với 

định hướng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm công khai, 

minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết 

quả thực hiện. 

- Tăng cường sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/chi-thi-15-ct-ttg-2018-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-384225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/chi-thi-15-ct-ttg-2018-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-384225.aspx
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nhằm triển khai có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV 

trên địa bàn tỉnh. 

- Các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần 

đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào hoạt 

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

định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

nguồn lực hỗ trợ. 

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức và 

hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác 

định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ 

1. Về hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

1.1. Tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai để doanh nghiệp tự động hoá quy 

trình sản xuất, kinh doanh, quản trị, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh 

doanh (tư vấn về chuyển đổi số): 

a) Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ: 

- Số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022. 

b) Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa: 

- Số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022. 

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, 

quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx


3 

 

triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

1.2. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên 

nền tảng số: 

a) Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ: 

- Số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022. 

b) Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp vừa: 

- Số lượng dự kiến: 5 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022. 

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 

chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy 

trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và 

chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với 

doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ 

và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

2. Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị: 

2.1. Hỗ trợ đào tạo: 

a) Hỗ trợ chi phí tổ chức khoá đào tạo: 

- Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022. 
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* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công 

nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu 

đồng/khoá/năm/doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ chi phí cho học viên của DNNVV khi tham gia khoá đào tạo: 

- Số lượng dự kiến: 20 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022. 

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi 

tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi 

giá trị nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm. 

2.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh: 

a) Hỗ trợ tư vấn đánh giá toàn diện doanh nghiệp: 

- Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022. 

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không 

quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ tư vấn cải tiến nâng cấp doanh nghiệp: 

- Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022. 

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên 

sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng 
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yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng 

không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 2.500.000.000 đồng (Chi tiết theo phụ lục đính 

kèm). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn chi thực hiện từ ngân sách Trung 

ương theo công văn số 352/BKHĐT-PTDN ngày 18/01/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV tại mục III 

của Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo; đồng thời đề xuất bổ sung nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu 

của từng giai đoạn. 

Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV tại Kế hoạch này. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến 

những nội dung liên quan đến việc hỗ trợ DNNVV. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần phải sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có 

liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./ 

 Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo NT, Đài PTTH, TTX; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. NV 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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