
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025 

 
Trà Vinh, ngày        tháng 12 năm 2021 

 
 

     Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KKT, KCN 

 

Ngày 29/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 tại 

Quyết định số 2774/QĐ-UBND, 

Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai một số nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo Đề án, như: hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ tư 

vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham 

gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ lãi suất. 

Đề nghị các doanh nghiệp truy cập trang website của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tại đường dẫn: https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Thông tin chỉ đạo điều 

hành để biết chi tiết nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025; tiêu chí xác 

định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn,  
  đơn vị trực thuộc Ban (p/h); 
- Công đoàn KKT (p/h); 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

 
Lưu Văn Nhạnh 

 
 

https://teza.travinh.gov.vn/
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