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NGHỊ QUYẾT 

Về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình  

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025  
  

 

CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021  -2026 thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của      

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9479/BKHĐT - PTDN 

ngày 31 tháng 12 năm 2021; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị không tiếp tục 

xây dựng 02 chương trình trong Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 

2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 

2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế -        

xã hội, gồm: 

1. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa do phụ nữ làm chủ giai đoạn 2021 - 2025. 
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     Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,             

các Vụ: TH, KTTH, PL; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b) NT. 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Khái 
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