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TỜ TRÌNH
Ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày
16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ
đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới
hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban
hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/09/2014 và Quyết định số
13/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 để triển khai thực hiện.
Các chính sách theo Nghị quyết đã góp phần cải cách thủ tục hành chính,
rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, tháo gỡ một phần khó khăn về nguồn
vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bước đầu khởi nghiệp. Kết quả
cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm tăng cao, năm sau cao hơn
năm trước (năm 2015 thành lập mới 836 DN, năm 2016: 885 DN và năm 2017:
994 DN); tỷ lệ hộ kinh doanh ổn định có đăng ký đạt 90,9%, tăng 70,5% so với
thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy còn có hạn chế,
bất cập đối với những khoản hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh
như phần mềm kế toán, biển hiệu, con dấu, lãi suất (được cấp trực tiếp thông qua
tài khoản của doanh nghiệp) do mức hỗ trợ không lớn trong khi phải làm các thủ
tục liên quan đến mở mã ngân sách, cung cấp hóa đơn, chứng từ... nên nhiều
doanh nghiệp, hộ kinh doanh ít quan tâm đề xuất hưởng chính sách.
Ngoài ra, triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính
phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có một số chính
sách hỗ trợ trùng với chính sách quy định tại Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND
ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh như: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Do vậy, để Nghị quyết ngày càng hỗ trợ thiết thực hơn cho các doanh
nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo các
quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập
mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Nghị quyết
số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh) với mục tiêu bỏ những
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chính sách không phù hợp với thực tiễn (Hỗ trợ biển hiệu, con dấu, lãi suất),
tăng mức hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn
kế toán và bổ sung các nội dung hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp như chuẩn bị
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; với những nội dung
chính như sau:
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn có
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn,
Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh và các địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Khu
kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ).
b) Đối tượng áp dụng:
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển
đổi thành doanh nghiệp (không bao gồm các đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).
- Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.
2. Chính sách hỗ trợ
a) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh:
- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh.
- Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong
năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm
02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).
b) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp:
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông qua hệ thống Ứng dụng hỗ trợ
chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu), số lần hỗ
trợ tối đa không quá 02 lần/01 bộ hồ sơ.
- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký
kinh doanh; Hỗ trợ 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu
tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Riêng đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong
năm đầu hoạt động; đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm
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02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba). Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định
số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số
điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hỗ trợ một lần 70% nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh
nghiệp chi phí mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp (thực
hiện thông qua đấu thầu đơn vị cung cấp).
3. Nguồn kinh phí thực hiện
a) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Ngân sách cấp
huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
b) Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: Ngân sách tỉnh
và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có Dự thảo Nghị
quyết kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND
tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.
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