
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:  037 /CV-HBBA 
V/v đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp năm 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hòa Bình, ngày 12 tháng 8  năm 2022 

 

 

 

                        Kính gửi:  - Các tổ chức Hội thành viên; 

                                                   - Các doanh nghiệp, hội viên.  

 

 
 

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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT, ngày 10/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của 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 96/KH-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

Hoà Bình về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình. Trong đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình được giao là đơn vị triển 

khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được 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 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. 

2. Nội dung được hỗ trợ: 

- Hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (hỗ trợ tư vấn, mua 

giải pháp về công nghệ) 

- Hỗ trợ về đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3. Mức hỗ trợ:  

- Hỗ trợ về công nghệ: tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 50 

triệu đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đối với doanh nghiệp 

vừa. 

- Hỗ trợ về đào tạo: theo quy định hiện hành. 



Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị các tổ chức Hội thông báo đến các 

doanh nghiệp, hội viên có nhu cầu và đáp ứng được điều kiện tham gia các hoạt 

động để được hỗ trợ. Xin vui lòng tham gia khảo sát về chuyển đổi số theo 

đường link: https://forms.gle/Ep1fpwJ9s4CdmqPW6. Đăng ký gửi về Văn 

phòng Hiệp hội trước ngày 10/9/2022.  

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT;(để báo cáo) 

- Ban thường vụ HH; 

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ; 

- Lưu VP (PT.12) 

   TM. BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 

 

Hà Trung Nguyên 

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Tell/Fax: 02186 288 089. Mr. Phan Thủy – CVP: 0915 94 99 66 

Email: hiephoidoanhnghiephoabinh@gmail.com. Website: www.hoidoanhnghiephoabinh.com 

https://forms.gle/Ep1fpwJ9s4CdmqPW6

