
 

 

 

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 thông tin về hỗ trợ tài chính 

đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa  
 

 

 Hà Tĩnh, ngày      tháng 10  năm 2022 

  Kính gửi:     - Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, 

    Thông tin và truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, 

    Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông và vận tải, 

    Xây dựng. 

    - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - Trung tâm Hỗ trợ PTDN&XTĐT; 

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp tỉnh; Nữ Doanh nhân 

tỉnh; Doanh nhân trẻ tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 5606/UBND-KT2 ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc giới thiệu thông tin về hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thông báo của  Quỹ Phát 

triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Văn bản số 180/QDNNVV-NVCV ngày 

27/9/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có tên nói trên thông báo 

rộng rãi để các doanh nghiệp mọi thành phần có nhu cầu về tiếp cận về nguồn 

vốn hỗ trợ biết và thực hiện theo Văn bản số 180/QDNNVV-NVCV ngày 

27/9/2022 (văn bản gửi kèm).  

Mọi thắc mắc về đối tượng được hỗ trợ, quy trình hồ sơ thủ tục đề nghị 

các đơn vị liên hệ trực tiếp Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  để biết 

triển khai thực hiện. 

Thông tin liên hệ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

- Địa chỉ: Phòng 301, Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, thành phố 

Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 379) hoặc số 

hotline: 0867970880. 

- Email: smedf@mpi.gov.vn 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, DNĐT, VTNB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phan Thành Biển 
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