
 

    UBND TỈNH HÀ TĨNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STC-TCDN 

V/v triển khai cung ứng hỗ trợ phần 

mềm kế toán cho các DN thành  lập 

mới năm 2020,2021   

                                       

       Hà Tĩnh, ngày       tháng 12  năm 2021 

 

     Kính gửi:    

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

     - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

     - Hội doanh nghiệp các huyên, thị , thành phố. 

 

           Thực hiện Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết  số 87/2018/NQ-

HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập 

mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.  

 Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch mua s m và kế hoạch lựa ch n nhà thầu mua s m phần 

mềm kế toán hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 và 2021 trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-STC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài 

chính Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa ch n nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua 

s m phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới 

thành lập năm 2020 và 2021 trên địa bàn tỉnh. 

 Ngày 30/11/2021, Sở Tài chính đã tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng phần 

mềm kế toán với Công ty Cổ phần MISA để triển khai thực hiện hiện gói thầu mua 

s m phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành 

lập năm 2020 và 2021 trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung chủ yếu như sau: 

         - Đối tượng được cung ứng phần mềm:  các doanh nghiệp thành lập trên địa 

bàn thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phần mềm kế toán theo quy định 

tại Nghị quyết  số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trong năm 2020,2021 

 - Giá cung ứng phần mềm do doanh nghiệp và Công ty Cổ phần MISA thỏa 

thuận nhưng tối đa không vượt qua mức giá trúng thầu là 6.950.000 đồng/1 phần 

mềm. 

     - Thanh toán:  Sở Tài chính trình UBND phê duyệt và bố trí nguồn kinh phí 

hỗ trợ doanh nghiệp và chi trả trực tiếp cho Công ty Cổ phần MISA 70% giá trị hợp 

đồng (nhưng không quá 4.865.000 đồng/doanh nghiệp), phần còn lại do doanh 

nghiệp thanh toán. 

  



        Sở Tài chính thông báo cho các doanh nghiệp được biết và nếu có nhu cầu mua 

s m phần mềm kế toán, thì trực tiếp liên hệ Công ty Cổ phần MISA để hợp đồng 

mua s m và hưởng chế độ hỗ trợ của UBND tỉnh. 

        Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp các 

huyện, thị, thành phố thông tin cho các doanh nghiệp biết, để thực hiện chính sách 

hỗ trợ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp theo quy định của nhà nước./. 

 

Nơi nhận : 
-Như trên;                                                                                         

-UBND tỉnh (để B/C) 

- VP Sở (để công bố) 

- Lưu: VT,TCDN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Đình Sỹ 
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