
  

THÔNG BÁO 

V/v hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước 

đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng  

 

 

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2018 và chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-

HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng tham 

gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm trong nước, Sở 

Công Thương thông báo một số nội dung hỗ trợ, như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng (được 

quy định tại Nghị định 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). 

2. Kinh phí hỗ trợ: Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 gian hàng/lần 

(kỳ hội chợ, triển lãm), mức tối đa 10.000.000 đồng/lần; tối đa không quá 02 

lần/năm. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, bao gồm: 

+ Bản đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu đính kèm); 

+ Bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm); 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo); 

+ Hợp đồng thuê gian hàng (bản chính); 

+ Hóa đơn giá trị gia tăng chi trả tiền thuê gian hàng (bản chính);  

+ Ảnh chụp gian hàng của doanh nghiệp tại hội chợ, triển lãm (tối thiểu 02 

kiểu ảnh chụp các góc của gian hàng, tổng thể Hội chợ); 

+ Báo cáo kết quả tham gia hội chợ, triển lãm (theo mẫu đính kèm). 

4. Thời hạn thanh toán 

- Trước khi tham gia hội chợ, triển lãm, chậm nhất 03 ngày làm việc doanh 

nghiệp phải gửi Bản đăng ký tham gia chương trình về Sở Công Thương (qua 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại) để được xác nhận. 
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- Sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm, trong vòng 30 ngày làm việc, doanh 

nghiệp hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Công Thương (qua Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại) để được xem xét, hỗ trợ chi phí thuê gian hàng (không hỗ 

trợ thanh toán nếu quá thời hạn nộp hồ sơ và sau ngày 05/12/2020).  

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, Sở Công 

Thương sẽ xem xét, giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc. 

Do số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ có giới hạn, đề nghị doanh nghiệp 

chủ động có kế hoạch đăng ký tham gia chương trình, Sở Công Thương sẽ ưu 

tiên xem xét, hỗ trợ đối với doanh nghiệp gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ trước. 

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở 

Công Thương tham mưu thẩm định, xác nhận hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ chứng từ và 

thanh quyết toán chi phí hỗ trợ theo quy định. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sóc Trăng, số 14 

Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: 

0299. 3620231, email: trungtamxttm.soct@soctrang.gov.vn; gặp anh Phúc Duy 

(DĐ: 0919.064515)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Quý Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng; 

- Sở CT: Ban GĐ, VP; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng; 

- Website: SCT, TT XTTM, TT XT ĐT; 

- Phòng KT, KTHT các huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, TTXTTM. 

  

GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

Võ Văn Chiêu 
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