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V/v tuyên truyền thông tin trợ giúp
DNVVN theo luật Hỗ trợ DNNVV

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải;
- Các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn;
- Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.
Sở Giao thông vận tải nhận được văn bản số 391/SKHĐT-DNKTTT ngày 11/4/2018 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyên truyền thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) theo Luật Hỗ trợ DNNVV.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào
tạo, sát hạch lái xe ô tô, đăng kiểm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Sở GTVT Lạng Sơn tuyên truyền, phổ
biến đến các đơn vị kinh doanh trên địa bàn một số văn bản cụ thể: Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số
39/2018/NĐ-CP; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính Phủ về phát
triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công
thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên
phát triển.
Sở gửi kèm các Thông tư, Nghị định có liên quan vào mail của đơn vị và đăng tải trên
Website của Sở Giao thông vận tải theo đường link: http://www.langson.gov.vn/gtvt (trong mục
thông báo) để đơn vị nghiên cứu thực hiện. Đơn vị nào có thắc mắc thì liên hệ số điện thoại
phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái: 02053 810 761 hoặc địa chỉ
mail qlvtls@gmail.com để nhận được văn bản gửi kèm.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu văn bản để thực hiện./.
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