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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:6318 /BKHĐT-PTDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày08 tháng09 năm 2022

V/v hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy
phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Kính gửi: ………………………………………..…………………
Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Trên
cơ sở đó, ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số
06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022 1. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn
trương hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước (NSNN) vốn chi thường xuyên hỗ trợ DNNVV.
Để kịp thời hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương triển khai hoạt động hỗ
trợ DNNVV từ nguồn vốn NSNN năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
các Bộ ngành, địa phương về triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2022
như sau:
- Về hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022:
+ Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015, kể từ ngày Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT có hiệu lực thi hành, các quy định về hỗ trợ DNNVV tại hai văn bản
này bắt đầu có hiệu lực áp dụng, trong đó nội dung hỗ trợ phát triển nguồn nhân
lực cho DNNVV được thực hiện theo quy định của Nghị định 80/2021/NĐ-CP
(gồm cả khoản 1 và 3 Điều 33) và Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT.
+ Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, điểm b
khoản 2 Điều 25 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ
hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày
26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tài chính, Thông tư số 49/2019/TT-BTC là văn bản để thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý ngân sách nhà nước,
không phải văn bản quy định chi tiết Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Do vậy khi
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hết hiệu lực thì Thông tư số 49/2019/TT-BTC
không đồng thời hết hiệu lực.
Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo cho DNNVV
có thể áp dụng định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và
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quy trình, thủ tục chi tiêu ngân sách theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bộ
Tài chính.
- Về các hoạt động hỗ trợ khác cho DNNVV và chi hoạt động quản lý:
Các hoạt động hỗ trợ cho DNNVV về: công nghệ, tư vấn, hỗ trợ DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
và chi phí cho hoạt động quản lý sẽ được triển khai sau khi Thông tư của Bộ Tài
chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN vốn chi thường xuyên hỗ trợ
DNNVV được ban hành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành, địa phương khẩn trương
lập kế hoạch, phê duyệt dự toán chi tiết và tổ chức triển khai trước các hoạt động
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022. Đối với các hoạt động
hỗ trợ còn lại, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động khảo sát, phối hợp với các
hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp công bố rộng rãi để các DNNVV
biết, tham gia sau khi Thông tư của Bộ Tài chính được ban hành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (d/s kèm theo);
- Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ TC (để phối
hợp);
- Lưu: VT, PTDN.
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