
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lai Châu, ngày        tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 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 thành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao 

động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

1943/TTr-SKHĐT ngày 27/10/2021 và Công văn số 2255/SKHĐT-ĐKKD ngày 

13/12/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 (có Đề án kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Lai Châu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Tỉnh ủy;                       (B/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V, CV; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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