
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:        /SKHĐT-TTXTĐTTMDL 
 

V/v khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: .................................................................. 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu về Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025. 

Để các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kịp thời tiếp cận và được 

hưởng các chính sách hỗ trợ theo Đề án của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi 

Quý doanh nghiệp Phiếu khảo sát về nhu cầu hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

gồm các nội dung sau:  

1.  Hỗ trợ tư vấn. 

2.  Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.  

3.  Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng 

lưới khởi nghiệp sáng tạo. 

4. Hỗ trợ về thông tin, phát triển thương hiệu kết nối và mở rộng thị trường. 

 (Có Phiếu khảo sát kèm theo)  

Phiếu khảo sát vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; địa chỉ: tầng 4, Tòa nhà Số 1, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu; điện thoại 02133.799.919 hoặc địa chỉ email: 

ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn trước ngày 24/02/2023).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được phản hồi của Quý Doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, TTXTĐTTMDL, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nguyện 



 

PHIẾU KHẢO SÁT 

NHU CẦU HỖ TRỢ DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số:        /SKHĐT-TTXTĐTTMDL Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2023 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu) 
 

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………… 

Số điện thoại: ……………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

(Vui lòng đánh dấu X vào lựa chọn tương ứng) 

CÁC NỘI DUNG KHẢO SÁT 

I. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: theo quy định tại Điều 14 Nghị 

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

(Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 

29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 

08/8/2019 của Bộ Tài chính) 

1. Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cho DNNVV:  

- Dự kiến thời gian đào tạo: 02 ngày. 

- Học phí cho khóa học dự kiến: 500.000đồng/học viên/lớp. 

- Mức hỗ trợ 100%  

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

2. Khóa đào tạo quản trị kinh doanh cho các DNNVV:  

- Dự kiến thời gian đào tạo: 03 ngày. 

- Học phí cho khóa học dự kiến: 1.000.000 đồng/học viên/lớp. 

- Mức hỗ trợ 70%  

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

3. Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến:  

- Dự kiến thời gian đào tạo: 07 ngày. 



- Học phí cho khóa học dự kiến: 1.100.000đồng/học viên/lớp. 

- Mức hỗ trợ: 70% tổng chi phí tổ chức nhưng không quá 01 

khóa/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

4. Khoá đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ 

và vừa là doanh nghiệp xã hội:  

- Dự kiến thời gian đào tạo: 07 ngày. 

- Học phí cho khóa học dự kiến: 1.100.000đồng/học viên/lớp. 

- Mức hỗ trợ 100% tổng chi phí tổ chức nhưng không quá 01 

khoá/năm/doanh nghiệp  

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

II. Hỗ trợ tư vấn: về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, 

quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh 

doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành)  

1. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu  

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

2. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 70 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

3. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

4. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp 

nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

 



5. Hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu 

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

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

6. Hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 200 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh 

nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

III. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối 

mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo (Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ). 

1. Hỗ trợ tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên 

các sàn thương mại điện tử quốc tế:  

Mức hỗ trợ: 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 100 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

2. Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong 

nước và quốc tế:  

Mức hỗ trợ:  50% nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

3. Hỗ trợ thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản 

phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham 

gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại đối với sự kiện tổ chức ở trong nước: 

Mức hỗ trợ: 100% chi phí nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

4. Hỗ trợ thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản 

phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham 

gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại  đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài: 

Mức hỗ trợ: 100% chi phí nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  



IV. Hỗ trợ về thông tin, phát triển thương hiệu kết nối và mở rộng thị 

trường (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ) 

1. Hỗ trợ tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ lên 

các sàn thương mại điện tử quốc tế. 

Mức hỗ trợ: 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

2. Hỗ trợ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và 

quốc tế:  

Mức hỗ trợ: 50% chi phí nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp và không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công 

tài khoản tại các sàn thương mại điện tử. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

3. Hỗ trợ thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản 

phẩm trưng bày, chi phí vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, ở tại Hội chợ triển lãm 

xúc tiến thương mại đối với sự kiện tổ chức trong nước: 

Mức hỗ trợ: 100% chi phí nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

4. Hỗ trợ thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản 

phẩm trưng bày, chi phí vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, ở tại Hội chợ triển lãm 

xúc tiến thương mại đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài. 

Mức hỗ trợ: 100% chi phí nhưng không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

Có nhu cầu    Không có nhu cầu  

V. Ý kiến khác (nếu có): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 ….., ngày  ….tháng  02 năm 2023 

ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 
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