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Các đơn vị đồng tổ chức:
 Viện nghiên cứu khoa học lãnh 

đạo và Quản trị doanh nghiệp 

 Trung tâm hỗ trợ DN NVV phía 

Nam (Bộ KH-ĐT)

 Quỹ bảo lãnh tín dụng DN NVV 

Tp. HCM.

HỘI THẢO:
GiỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ƢU ĐÃI TÍN 
DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tp.HCM, 02/6/2011



GIỚI THIỆU CÁC CHƢƠNG TRÌNH 

HỖ TRỢ ƢU ĐÃI CỦA THÀNH PHỐ 

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP



Giới Thiệu Chung

1. CHƢƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ:

Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của

UBND thành phố

A. Đối tƣợng áp dụng: Các doanh nghiệp trong nƣớc thành lập và hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã của thành phố;

các tổ chức, cá nhân trong nƣớc có hoạt động đầu tƣ trên địa bàn thành phố.

B. Phạm vi áp dụng:

 Các dự án đầu tƣ thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phù

hợp với chủ trƣơng đầu tƣ và quy hoạch đƣợc duyệt theo quy định.

 Các dự án khác do Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng

trƣờng hợp cụ thể.



CHƢƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ:

C.1. Các dự án đƣợc hỗ trợ toàn bộ lãi vay:

a) Dự án đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo mở rộng, đầu tƣ mua sắm trang thiết bị

hiện đại, kỹ thuật cao chuyên sâu:

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ 100 giƣờng bệnh trở lên;

- Trƣờng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng,

đại học;

- Trƣờng trung cấp và cao đẳng nghề (từ bậc 3/7 trở lên);

- Công trình văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim (quy mô trên 1.000 chỗ ngồi);

- Cơ sở thể dục thể thao nhằm mục tiêu đào tạo, huấn luyện các vận động viên

thành tích cao cấp quốc gia và quốc tế (không kể các dự án đầu tƣ xây dựng sân

golf).

b) Dự án đầu tƣ ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất các loại cây giống,

con giống; sản xuất ra các loại hóa dƣợc, thuốc kháng sinh, vắcxin; sản xuất trang

thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu thí nghiệm.



CHƢƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ:

C.1. Các dự án đƣợc hỗ trợ toàn bộ lãi vay (tt):

c) Dự án đầu tƣ sản xuất sản phẩm điện tử, robot công nghiệp, thiết bị
thông tin, viễn thông và các loại hệ thống thiết bị tự động hóa; sản xuất chất
bán dẫn; chíp bán dẫn, tấm panel pin mặt trời; sản xuất vi mạch, nghiên cứu
phát triển phần cứng và phần mềm đƣợc tiêu thụ trong nƣớc.

d) Dự án đầu tƣ sản xuất các loại máy móc, thiết bị thế hệ mới hoặc sử
dụng công nghệ mới đƣợc điện tử hóa, tự động hóa, điều khiển theo các
chƣơng trình máy tính đƣợc tiêu thụ trong nƣớc.

đ) Dự án đầu tƣ xây dựng ký túc xá cho sinh viên các trƣờng cao đẳng, đại
học; xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

e) Dự án đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải, cơ sở xử lý chất thải của các
bệnh viện, các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp; dự án xử lý
chất thải rắn sinh hoạt tập trung; dự án trồng rừng nhằm cải thiện môi trƣờng
sinh thái.



C.2. Những dự án đƣợc ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lãi vay:

a) Dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, máy móc thiết bị kiểm tra an

toàn trong quá trình sản xuất công nghiệp.

b) Dự án đầu tƣ đổi mới thiết bị, công nghệ cho các ngành sản xuất vật liệu

composit, vật liệu mới có chất lƣợng cao; sản xuất sản phẩm in phức hợp, bao

bì màng đa lớp, in vải kỹ thuật số; cơ khí làm khuôn mẫu phục vụ sản xuất

công - nông nghiệp.

c) Dự án đầu tƣ phát triển các sản phẩm nhƣ: điện gia dụng, dây cáp điện, dây

điện từ, đèn compact, máy biến áp, ống thép không rỉ, cốp-pha nhựa, lốp ôtô

đƣợc tiêu thụ trong nƣớc.

d) Dự án đầu tƣ sản xuất các loại động cơ nhƣ: diezen, xăng loại nhỏ, máy kéo

phục vụ công - nông nghiệp.

đ) Dự án đầu tƣ sản xuất và nội địa hóa lắp ráp ô

tô; sản xuất các phƣơng tiện vận tải nhƣ ô tô từ 12

đến 60 chỗ, ô tô tải nhẹ, ô tô chuyên dùng.

e) Dự án chế biến lƣơng thực, thực phẩm có giá trị

gia tăng cao.



D. Thời gian và mức vốn vay đƣợc hỗ trợ:

Mức vốn hỗ trợ tối đa cho một dự án là 100 tỷ đồng;

Thời gian hỗ trợ lãi tối đa là 7 năm;

Trƣờng hợp mức vốn vay đƣợc hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

vƣợt trên mức tối đa sẽ do UBND thành phố xem xét từng

trƣờng hợp cụ thể;

Mức lãi suất hỗ trợ theo thực tế nhƣng tối đa không quá mức

lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4

ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn thành phố hàng tháng (loại

trả lãi sau) cộng thêm phí quản lý từ 1% đến 2%/năm.



E. Hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để tham gia chƣơng trình:

Công văn đề nghị tham gia chƣơng trình;

Phiếu đăng ký theo mẫu;

Dự án đầu tƣ đƣợc phê duyệt theo quy định;

Văn bản thẩm định và đồng ý cho vay của Ngân hàng/ tổ

chức tín dụng.



2. Quy định về khuyến khích đầu tƣ bến bãi vận tải đƣờng bộ trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh
(ban hành kèm Quyết định số: 15 /2010/QĐ-UBND ngày 18/03/2010 của UBND thành phố)

A.Đối tƣợng và phạm vi áp dụng:

Các doanh nghiệp đƣợc thành lập theo pháp luật (sau đây gọi là nhà đầu tƣ) có
đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bến bãi vận tải đƣờng bộ khi tiến hành đầu
tƣ các bến, bãi vận tải đƣờng bộ đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép.

B. Điều kiện tham gia:

Có đăng ký kinh doanh ngành nghề theo đúng nội dung đầu tƣ;

Địa điểm đầu tƣ đã đƣợc UBNDTP/ Sở TN&MT chấp thuận bằng văn bản;

Có ít nhất 30% vốn đầu tƣ thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án và thu
xếp đủ số vốn đầu tƣ còn lại;

Diện tích sử dụng làm bãi đậu xe đạt tối thiểu 70% quy mô bến bãi và tổ
chức giao thông của bến bãi phải kết nối phù hợp với hệ thống giao thông khu
vực;

Hoạt động đầu tƣ, kinh doanh theo đúng mục tiêu mục đích đầu tƣ; sử dụng
đất theo đúng các quy định chuyên ngành bến bãi vận tải đƣờng bộ.



Thủ tục đầu tƣ: xem quy định tại Điều 7 Quyết định 15/2010/QĐ-
UBND;

Hồ sơ đầu tƣ: xem Quy định tại Điều 8 Quyết định 15/2010/QĐ-
UBND;

Chính sách hỗ trợ lãi vay: Các dự án hoàn thành đƣa vào vận hành,
khai thác trƣớc năm 2016 và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 10 năm,
mức hỗ trợ cụ thế:

a) Hỗ trợ 10%/năm đối với các dự án đầu tƣ xây dựng bãi kỹ thuật hậu
cần cho xe buýt, bến đầu mối trung chuyển khách đi xe buýt có quy mô:

- Bãi kỹ thuật cho các phƣơng tiện vận tải hành khách bằng xe buýt có
diện tích đất tối thiểu là 10.000m2 tại các quận 2, quận 7, quận 8, quận 9,
quận 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Bình
Chánh và 2.000m2 đối với các quận còn lại. Các trƣờng hợp bãi có diện
tích nhỏ hơn Quy định này phải đƣợc sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân
thành phố bằng văn bản.

- Bến xe khách nội tỉnh có diện tích đất tối thiểu là 1.000m2.

b) Hỗ trợ 9%/năm đối với các dự án đầu tƣ bến xe tải và trung chuyển
hàng hóa, bãi kỹ thuật cho các phƣơng tiện vận tải hàng hóa có quy mô
diện tích đất tối thiểu là 20.000m2 .



Chính sách hỗ trợ lãi vay

c) Hỗ trợ 8%/năm đối với các dự án đầu tƣ bến xe khách liên
tỉnh, bãi đậu xe cao tầng hoặc trên mặt đất trong nội đô thành phố,
bãi đậu xe tại cửa ngõ thành phố, có quy mô:

- Bến xe khách liên tỉnh có diện tích đất tối thiểu là 10.000m2.

- Bãi đậu xe cao tầng hoặc trên mặt đất ở nội đô thành phố có
diện tích đất tối thiểu là 1.000m2 trên địa bàn các quận 1, quận 3,
quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh
và có diện tích đất tối thiểu là 2.000m2 trên địa bàn các quận 2,
quận 7, quận 8, quận 9, quận Gò Vấp, quận Tân Bình và quận Tân
Phú.

- Bãi đậu xe tại cửa ngõ thành phố có diện tích đất tối thiểu là
3.000m2.



3. Quỹ Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trƣờng (GTÔN)

 Hỗ trợ đầu tƣ các dự án về giảm thiểu ô nhiễm

công nghiệp và xử lý chất thải tại TP.HCM.

 Đối tƣợng vay vốn: hỗ trợ đầu tƣ cho các dự án

về giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải của các

cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công

nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

 Lãi suất cho vay: 0%/năm.

 Phí quản lý uỷ thác: 0,84%/năm.

 Thời hạn cho vay: tối đa 05 năm trong đó có 01

năm ân hạn.

 Mức vay < 1 tỷ đồng do HĐQL Quỹ GTÔN quyết

định.

 Mức vay > 1 tỷ đồng do UBND quyết định.

 Tài sản thế chấp: Nhà ở, nhà xƣởng, xe ô tô.



4. Quỹ Xoay Vòng

a. Mục đích của chƣơng trình:

Tạo sự cải thiện tình trạng ô nhiễm trong SX ở TP.HCM trên cơ

sở các biện pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm tại các doanh

nghiệp.

b. Đối tƣợng:

Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng phƣơng pháp

“giảm thiểu chất thải - sản xuất sạch hơn” nhằm mục đích gia

tăng hiệu quả sản xuất, loại trừ và giảm thiểu chất thải, khí thải

phát sinh trong quy trình sản xuất kết hợp với xử lý cuối đƣờng

ống.

c. Điều kiện vay:

Mỗi dự án DN đƣợc vay: 70% tổng vốn đầu tƣ (nhưng tối

đa không quá 500.000 USD từ nguồn vốn ADB) và 15%

tổng vốn đầu tƣ (tối đa không quá 105.000 từ HIFU).

Thời hạn vay từ 3 đến 7 năm, với 1 năm ân hạn (tuy nhiên,



5. Quỹ Phát Triển KH&CN
(theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A. Các đối tƣợng đƣợc tài trợ:

a) Các dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, lĩnh vực mà thành phố ƣu

tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức

khoa học và công nghệ thực hiện và chƣa hƣởng tài trợ kinh phí từ ngân sách

Nhà nƣớc.

b) Các dự án nhằm mục đích thƣơng mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học

đoạt giải thƣởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố và Quốc

gia.

c) Các công trình đã đƣợc cấp bằng phát minh sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

d) Các dự án của doanh nghiệp công nghệ đƣợc tạo dựng từ các vƣờn ƣơm công

nghệ trên địa bàn thành phố.

B. Mức tài trợ và thời gian tài trợ:

Mức tài trợ cho mỗi dự án không quá 30% tổng kinh phí thực hiện và không

quá 5 tỷ đồng trong thời gian tối đa là 3 năm.



C. Đối tƣợng cho vay:

a) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển

khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển

vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên

cứu khoa học đã đƣợc nghiệm thu của các Viện

nghiên cứu, các trƣờng Đại học, các đơn vị

khoa học và các doanh nghiệp.

b) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn

thiện công nghệ chế tạo thiết bị hiện đại với

chi phí thấp thay thế nhập khẩu của chƣơng

trình chế tạo thiết bị từ nghiên cứu trong nƣớc

đã qua giai đoạn sản xuất máy mẫu.

c) Chuyển giao công nghệ để đổi mới công

nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lƣợng cao

hơn.



Điều kiện vay:

 Các tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế trên địa

bàn thành phố.

 Phải có dự án khả thi.

 Dự án không đƣợc trùng lắp với các dự án đã và đang thực hiện

bằng nguồn vốn khác của nhà nƣớc.

 Mỗi dự án DN đƣợc vay: 70% tổng vốn đầu tƣ nhƣng không vƣợt

quá 10 tỷ đồng, vốn tự có của chủ đầu tƣ tham gia tối thiểu 30%

tổng mức đầu tƣ của dự án.

 Lãi suất bằng 50% lãi suất trung bình của 4 ngân hàng thƣơng mại

tại thời điểm cho vay.

 Thời hạn vay tối đa 4 năm, trong đó thời gian ân hạn trả vốn

không quá 2 năm.

 Không phải thế chấp tài sản, căn cứ vào năng lực công nghệ,

nghiên cứu ứng dụng và hợp đồng sản phẩm đã có.



XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Đ/C liên lạc: số 33 Pasteur, Q 1, TP.HCM (lầu 2)

Phòng Tƣ vấn- Đầu tƣ tài chính

Mr Trúc (0909.554.054), Mr Hải (0939.279.639)

ĐT: 3915012 - Fax: 38213982
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Chia sẻ với các Giám đốc 
bên tách café ít đƣờng:

Ứng xử của doanh 
nghiệp trước tình hình 
kinh tế hiện nay

HiỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM
Viện khoa học lãnh đạo và Quản 
trị doanh nghiệp - LEADMAN
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Kinh tế thế giới:
 Lạm phát, giá vàng, USD
 Vỡ nợ quốc gia
 Giá nguyên nhiên vật liệu, lƣơng thực, thực 

phẩm
 Những bất ổn khác,…

Kinh tế trong nƣớc:
 Từ ngăn chặn suy giảm:

 Nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khoá

 Đến đánh đổi tăng trƣởng:
 Ƣu tiên kiềm chế lạm phát
 Thắt chặt tín dụng
 Ổn định an sinh xã hội 

Bức tranh chưa chấm 
phá
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Về thị trƣờng:
 Đầu vào: nguyên, nhiên vật liệu

 Đầu ra: xuất khẩu, nội địa

Về tài chính:
 Vốn chủ (cổ đông) :

 Nghe thấy “thèm”

 Nhƣng “chịu”

 Đi vay:
 Còn đâu một thuở

 Lãi suất ngất trời

Mẹ ốm, con phải đau
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Văn hoá trƣớc khó khăn:

Ngƣời Á Đông
 Mắt nhắm, mặc cho số phận

 Ngƣời Nhật, Hàn, Trung?

Ngƣời Tây Âu
 Mắt mở to, tìm giải pháp

 Luôn còn chỗ cho mình (gap)

Ta là ai, mà còn trần gian thế…
(Trịnh)
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Con đường xưa có cũ…

Mục tiêu, chiến lƣợc
doanh nghiệp 

Đầu tư
(ngắn, dài hạn)

TÀI SẢN

Huy động vốn 
(ngắn, dài hạn)

NỢ + VỐN CHỦ

Kinh doanh

LÃI, LỖ

• Giàu có hơn
• Sản phẩm, thị trƣờng
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 Nhìn đời
 Thế giới (chính trị, kinh tế, thiên tai,…)
 Trong nƣớc (chính sách, chủ trƣơng của Chính phủ) 

 Điều chỉnh mình theo mẹ
 Lý thuyết tăng trƣởng bền vững của doanh nghiệp 

không bao giờ cũ (phƣơng trình PRAT)
 Giữ tính linh hoạt tài chính (flexible financial)
 Tái cơ cấu toàn diện. 

 Đừng đi một mình, hãy đi với
 Ngƣời lớn hơn; Ngƣời ngang hàng; Ngƣời nhỏ hơn

 Nƣơng theo dòng đời
 Chính phủ tái cấu trúc nền kinh tế
 Chuyển hƣớng đầu tƣ
 Cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt NVV, Nông nghiệp
 QĐ03 v/v Quy chế bảo lãnh tín dụng, NQ11,…

Còn hai con mắt … để
(Trịnh)
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Tái cơ cấu là gì? Cái gì?

 Cơ cấu vốn

 Tổ chức; Quản lý

 Tài sản; Sản phẩm

 Xử lý các vấn đề liên quan đến đầu 
tƣ và dòng tiền (cash flows)

 Quá trình sản xuất, phân phối

Em là tôi, mà tôi cũng 
là em? (Trịnh)
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Luật đƣờng đời và ứng xử thích hợp:

 Khởi động

 Phát triển

 Tăng tốc

 Bảo hoà

 Suy thoái

 Khôi phục

 Và,  chu kỳ đỉnh cao mới

 Chuẩn bị gì?

Chỉ là những cung đường chứ 
nào phải đích đến! 
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Thời “luyện công”:

 Đừng quên sân nhà

 Asean, TQ, từ năm 2015 theo WTO

 Giải pháp học

 Cho mình, cho con em

 Trật tự đã đổi thay (nhân lực, tài lực, vật lực)

 Vốn vật chất (physical capital); Vốn nhân lực 
(human capital) và Vốn xã hội (social capital).

 Cùng ngồi với nhau

 Bên tách café ít đường

 Để thấy đời … mênh mông

Ta vẫn chờ em trên bao la…!
(Vũ Đức Sao Biển)
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GIỚI THIỆU 

CHƢƠNG TRÌNH 

TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA

Trình bày:

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cục phát triển DN – Bộ Kế hoạch & Đầu tư

TP.HCM 

02/6/2011
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NỘI DUNG CHÍNH

• KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH 
DNNVV VIỆT NAM

• GIỚI THIỆU CÁC CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DNNVV

• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG 
TÂM
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GIỚI THIỆU CHUNG

NHIỆM VỤ

• Triển khai thí điểm 1 số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho 

các DNNVV 

• Tham gia thực hiện các chƣơng trình trợ giúp của Nhà 

nƣớc cho DNNVV 

• Đề xuất với Lãnh đạo Cục Phát triển DN về xây dựng các 

chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV

• Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ 

cho hoạt động trợ giúp DN, đào tạo, phổ biến thông tin 

cũng nhƣ quảng bá hình ảnh của Trung tâm với các DN
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KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH 

DNNVV 

VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục thống kê

Số lƣợng DN thành lập mới giai đoạn 1991-1999 và từ 2000 đến nay
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KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH 

DNNVV 

VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục thống kê

Tỷ trọng GDP theo thành phần kinh tế

 (giai đoạn 2005-2008)
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KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH DNNVV 

VIỆT NAM

• 9- 2010: 

524.200DN

Đăng ký TL; 

3.139.583 tỷ 

VNĐ (161 tỷ 

USD)

• 3,7 triệu hộ 

KD
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KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH DNNVV 

VIỆT NAM
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CÁC CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DNNVV

TẠI NGHỊ ĐỊNH 56 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

XÚC TIẾN MỞ RỘNG

THỊ TRƢỜNG

MUA SẮM, CUNG ỨNG

DỊCH VỤ CÔNG

THÔNG TIN 

VÀ TƢ VẤN

PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC

VƢỜN ƢƠM

DOANH NGHIỆP

MẶT BẰNG

SẢN XUẤT

TRỢ GIÚP

TÀI CHÍNH

ĐỔI MỚI NÂNG CAO

NĂNG LỰC KT,

TRÌNH ĐỘ CN

CÁC CHÍNH SÁCH

TRỢ GIÚP
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TRỢ GIÚP 

TÀI CHÍNH

KHUYẾN KHÍCH 

THÀNH LẬP 

QUỸ BẢO LÃNH

TÍN DỤNG

TĂNG CƢỜNG 

NĂNG LỰC CHO 

CÁC TỔ CHỨC 

TÀI CHÍNH

VÀ DNNVV

QUỸ PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA
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HỖ TRỢ VỀ MẶT BẰNG SẢN XUẤT

Cụ thể hóa hệ thống tài chính, 

đất đai, môi trƣờng,…
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ĐỔI MỚI, NÂNG CAO NĂNG LỰC      

CÔNG NGHỆ, TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CHO 

DNNVV
• Khuyến khích đầu tƣ đổi mới công nghệ, thiết bị kỹ 

thuật đối với SP xuất khẩu, SP công nghiệp phụ trợ

• Nâng cao năng lực công nghệ

• Giới thiệu, cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị

• Quỹ PTKHCN QG hàng năm sẽ hỗ trợ các DNNVV 
đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ

• Bộ KH & CN, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƢ xây 
dựng KH và bố trí kinh phí hỗ trợ các DNNVV thực 
hiện đăng ký và bảo hộ, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn 
quốc tế khác.
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XÚC TIẾN MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG

- Hàng năm, các Bộ, ngành và ĐP xây dựng KH và bố trí KP

thực hiện các hoạt động XT mở rộng thị trƣờng cho DNNVV

- Cơ quan quản lý nhà nƣớc về xúc tiến thƣơng mại quốc gia hàng

năm dành một phần ngân sách xúc tiến thƣơng mại quốc gia

cho DNNVV

BỘ 

CÔNG THƢƠNG

-Xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho 

các DNNVV trực tiếp tham gia vào các chƣơng 

trình XTTM thị trƣờng trong nƣớc, XTTM QG 

-Xây dựng các hoạt động hỗ trợ phù hợp với đối 

tƣợng DNNVV

- Đảm bảo đối tƣợng DNNVV chiếm tối thiểu 

50% tổng số doanh nghiệp tham gia các chƣơng 

trình nói trên.

UBND 

CÁC 

ĐỊA PHƢƠNG

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN

LỰC TRONG NƢỚC VÀ NGOÀI NƢỚC, TĂNG 

CƢỜNG LIÊN KẾT, PHỐI HỢP VỚI CÁC HHDN 

TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC

TIẾN THƢƠNG MẠI CHO DNNVV ĐP
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MUA SẮM, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

• - Chính phủ và UBND tỉnh, TP trực thuộc TƢ dành tỉ 
lệ nhất định cho các DNNVV thực hiện các hợp đồng 
hoặc đơn đặt hàng để cung cấp một số hàng hoá, 
dịch vụ công

• - TTCP ban hành cơ chế khuyến khích DNNVV tham 
gia cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công

CƠ CHẾ KHUYẾN 
KHÍCH CÁC 
DNNVV THAM 
GIA CUNG ỨNG 
CÁC SẢN PHẨM, 
DỊCH VỤ CÔNG

(BỘ TÀI CHÍNH, QUÝ 
IV/2010)

BAN HÀNH CÁC 

MẪU TÀI LIỆU 

ĐẤU THẦU, 

TRONG ĐÓ 

KHUYẾN KHÍCH 

CÁC DNNVV 

THAM GIA ĐẤU 

THẦU CUNG CẤP 

HÀNG HÓA DỊCH 

VỤ

(BỘ KH&ĐT, QUÝ I, 

II/2010)
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THÔNG TIN VÀ TƢ VẤN

• Cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật

điều chỉnh hoạt động của DN, các chính sách,

chƣơng trình trợ giúp phát triển DNNVV (các

Bộ, ngành, địa phƣơng)

• Nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp (Bộ

KHĐT)

• Khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nƣớc

cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho các DN
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VƢỜN ƢƠM DOANH NGHIỆP

NN khuyến khích thành lập 

VUDN để thực hiện hỗ trợ có 

thời hạn DN trong giai đoạn khởi 

sự theo quy trình và có hệ thống 

thông qua việc c/c không gian,

các dịch vụ hỗ trợ KD, các NL 

cần thiết nhằm giúp các DN 

hiện thực hóa, thƣơng mại hóa

các ý tƣởng KD và công nghệ

Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với

các CQ liên quan xây dựng

chính sách ƣu tiên các DNNVV

tham gia các 

“cơ sở ƣơm tạo công nghệ”

& “cơ sở ƣơm tạo DN công nghệ”
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GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐT: KHỞI SỰ DN

QUẢN TRỊ DN 

THỜI LƢỢNG: 5-7 NGÀY/LỚP

CHỨNG CHỈ: BỘ KH & ĐT CẤP

ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM, TỈNH

HỌC PHÍ: HỖ TRỢ 50% CHO HV

KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI 

KH PHỐI HỢP 5 NĂM & 

HÀNG NĂM

PHỐI HỢP VỚI HHDN TP & 

CÁC HH THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH 

K/S NHU CẦU ĐT CỦA DN: THÁNG 4

MỞ LỚP: TỪ THÁNG 6

(dự kiến)
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GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV

1.Nhận thức KD & ý tƣởng KD

6.Quản trị tài chính 

trong khởi sự DN

5.Kiến thức và kỹ năng 

cần thiết thành lập DN

4.Tổ chức sản xuất và 

vận hành 

DN

3.Những vấn đề về thị 

trƣờng & marketing trong 

Khởi sự DN

2.Lập kế hoạch 

kinh doanh

ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DN
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GIỚI THIỆU CHUNG

• Tên đầy đủ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa phía Nam, trực thuộc Cục Phát 
triển DN – Bộ KH & ĐT

• Tên tiếng Anh: The Assistance Centre for 
Small and Medium sized Enterprise in the 
South Viet Nam.

• Tên giao dịch viết tắt: TAC.HCM.

• Trụ sở giao dịch: 33 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, 
TP. HCM

• Địa bàn hoạt động: 22 tỉnh phía Nam từ Ninh 
Thuận đến Cà Mau
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GIỚI THIỆU CHUNG

NHIỆM VỤ

• Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

nâng cao năng lực quản trị 

kinh doanh cho các DNNVV

• Tƣ vấn, đầu mối thu thập, 

cung cấp, phổ biến các thông 

tin cho DNNVV về công nghệ, 

kỹ thuật, quản lí sản xuất & 

các dịch vụ phát triển kinh 

doanh khác

• Xúc tiến, triển khai hoạt động 

kết nối DN

CHỨC NĂNG

Tổ chức, triển khai thực 
hiện chính sách, chƣơng 
trình trợ giúp DNNVV tại 
khu vực phía Nam 

(22 tỉnh, thành)



HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

33 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP. HCM

ĐT: 08.3930 4634 Fax: 08.3930 4642

Email: contact@smestac.org.vn


