
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:633/UBND-KTTH 

 
 Lạng Sơn, ngày  12 tháng 7 năm 2018 

 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

    Kính gửi: 
  - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

             - UBND các huyện, thành phố. 
                                    
 

Thực hiện 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, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 
khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ 
quan liên quan trình UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 
quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và 
UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí quỹ 
đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu 
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, 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 doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
-  TT Tỉnh ủy; 
-  Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
-  Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Thành viên Ban đổi mới và Phát triển DN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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