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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 142/KH-UBND                           Văn Quan, ngày 03 tháng 8 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 

 trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

Thực hiện Công văn số 851/SKHĐT-DNKTTT ngày 18/7/2018 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2019. 

 UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan như sau: 

1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện trợ giúp đào tạo cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2018 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 

13/8/2014 của Liên bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ 

giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Quan có 28 doanh nghiệp đăng ký hoạt động 

trên địa bàn, cơ bản là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đăng ký hoạt động 

trên các ngành nghề xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ và một số ngành 

nghề khác. Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện không được tỉnh bố trí kinh 

phí riêng để thực hiện trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 6 

tháng đầu năm đơn vị Chi cục Thuế huyện đã tổ chức được 02 cuộc đối thoại 

với doanh nghiệp, hộ kinh doanh với trên 92 người tham gia ; đồng thời lồng 

ghép tuyên truyền các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh. 

Để thực hiện tốt trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 6 tháng 

cuối năm 2018, kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho huyện để huyện 

có kinh phí thực hiện khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo của các tổ chức, 

cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tập chung vào các đối tượng có 

nguyện vọng thành lập doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động 

trở lên để tuyên truyền vận động thành lập doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, và 

các cán bộ làm công tác quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa để lựa chọn các chuyên 

đề đào tạo phù hợp. 

2. Kế hoạch thực hiện trợ giúp đào tạo năm 2019 

2.1 Đối tượng đào tạo: 

Là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá 

nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Văn Quan. 
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2.2. Nội dung đào tạo: 

Phần lớn các doanh nghiệp của huyện là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, do đó 

nhu cầu đào tạo, nâng cao kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh 

nghiệp là rất quan trọng. 

Kế hoạch năm 2018, UBND huyện dự kiến xin tỉnh hỗ trợ đào tạo thực hiện 

01 khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp và 01 khóa đào tạo về khởi sự doanh 

nghiệp cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ 

và vừa và các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp tại huyện, 

tập trung vào các chuyên đề sau: 

a) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp: 

Theo nhu cầu từ phía học viên, dự kiến tổ chức 01 khóa đào tạo về khởi sự 

doanh nghiệp theo các chuyên đề sau: 

- Nhận thức kinh doanh, ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh; 

- Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; 

- Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; quản trị tài chính 

trong khởi sự doanh nghiệp. 

b) Đào tạo về quản trị doanh nghiệp: 

Theo nhu cầu từ phía học viên, dự kiến tổ chức 01 khóa đào tạo về quản trị 

doanh nghiệp theo các chuyên đề sau: 

- Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp; quản trị dự án đầu tư, quản 

trị chiến lược, nhân sự, tài chính; quản lý chất lượng, kỹ thuật; 

- Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại 

của các doanh nghiệp; kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng; 

- Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế; 

- Các chuyên đề về hội nhập kinh tế. 

2.3. Kế hoạch trợ giúp đào tạo và dự toán kinh phí thực hiện trong 

năm 2019: 

a) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp: 

- Số khóa đào tạo: 01 lớp; 

- Số lượng học viên: 60 học viên/lớp; 

- Thời gian: 02 ngày/lớp; 

- Địa điểm tổ chức: UBND huyện Văn Quan. 

- Tổng dự kiến kinh phí tổ chức là: 72.000.000 đồng,  

b) Đào tạo quản trị doanh nghiệp: 

- Số khóa đào tạo: 01 khóa 
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- Số lượng học viên: 60 học viên  

- Thời gian: 02 ngày/lớp; 

- Địa điểm tổ chức: UBND huyện Văn Quan 

- Tổng dự kiến kinh phí tổ chức 72.000.000 đồng,  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổng hợp, lập kế hoạch, tổ chức triển khai, điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ 

giúp đào tạo; đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn 

nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Tham mưu UBND huyện xem xét bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân 

sách để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019. 

 Trực tiếp lựa chọn các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành để thực hiện 

đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, in ấn tài liệu cơ bản phục vụ hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời 

cử cán bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo;  

 Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực 

hiện đào tạo; phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết, tham mưu UBND huyện giải 

quyết theo quy định; xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và tổng hợp 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo theo quy định. 

3.2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Có tránh nhiệm phối hợp với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức khảo sát đào tại, tổ chức 

triển khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. 

UBND huyện Văn Quan báo cáo kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH 
- Sở KH & ĐT (B/c)        
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 
- Chi cục Thuế; (Đã ký) 

- Lưu: VT. 

 

 

              Nguyễn Đình Đại 


