
 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SKHĐT-DNĐT 

V/v giới thiệu, đăng ký tham gia Dự án 

“Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực 

tư nhân Việt Nam” và đề cử doanh nghiệp 

tiên phong, doanh nghiệp nhỏ và đang 

tăng trưởng tham gia dự án. 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

     Kính gửi:  
 

 

- Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học 

và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể 

thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Công Thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Lao 

động – Thương binh và Xã hội;  

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyên, thành phố, thị xã; 

- Liên Minh Hợp tác xã; 

- Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu 

tư tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh; Hội nữ Doanh nhân Hà 

Tĩnh; Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh; Hội Doanh nghiệp 

các huyện, thị, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/ Nhà đầu tư. 

 

Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có Văn bản số 

2130/PTDN-TT&HTQT ngày 30/11/2022 giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực 

cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C)1 và đề cử doanh nghiệp tiên phong, 

doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tham gia Dự án. Tiêu chí đăng ký tham gia 

cụ thể như sau: 

I. DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG: 

1. Dưới 500 lao động toàn thời gian:  
- Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh 

chấp pháp lý; 

- Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao 

động toàn thời gian. 

                   
1 Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục phát triển doanh nghiệp (QED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(MPI), là chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và thực hiện tới hết năm 2025, dự án IPS-C 

hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) thông qua 

các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn…và đặc biệt giúp 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) định vị thương hiệu 

sản phẩm Made by Vietnam trên thị trường khu vực và quốc tế, thông qua các gói hỗ trợ chuyên biệt, thông qua 

việc đánh giá, xây dựng và hỗ trợ thực hiện chiến lược doanh nghiệp.  
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2. Sản phẩm Giá trị Việt:  
- Sản phẩm đã có nhãn hiệu Việt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối; 

- Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/ quốc tế. 

3. Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã 

xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu. 

4. Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp: Doanh nghiệp đạt đủ tiêu chí 

sau sẽ được ưu tiên xét duyệt 

- 02 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021; 

- Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021. 

II. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ ĐANG TĂNG TRƯỞNG: 

1. Doanh nghiệp không quá 500 lao động toàn thời gian; 

2. Doanh thu tăng trưởng hai năm liên tiếp trong 05 năm vừa qua; 

3. Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có 

tranh chấp pháp lý; 

4. Thuộc 01 trong 05 ngành ưu tiên: 

- Nông nghiệp; 

- Công nghiệp chế biến – chế tạo; 

- Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ; 

- Công nghệ thông tin; 

- Logistics. 

Nhằm thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có tên trên và đơn vị liên quan 

hỗ trợ, chia sẻ thông tin về các gói hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp của Dự 

án tới các Doanh nghiệp/Hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan để tiến hành 

đăng ký tham gia Dự án (Có Tài liệu thông tin dự án và biểu mẫu đăng ký gửi 

kèm). 

Thông tin đăng ký tham gia Dự án đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hà Tĩnh (Số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), mọi thắc 

mắc xin liên hệ: 

1. Ông Nguyễn Phúc Việt Cường, Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp và 

Đầu tư (Email: npvietcuong@gmail.com, Điện thoại: 0917160586). 

2. Bà Võ Thị Huệ Anh, Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư 

(Email: hueanhvo93@gmail.com; Điện thoại: 0916649693) 

Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Đ/c GĐ Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, DNĐT. NPVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thành Biển 
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