
 
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TƯ PHÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1173/STP-XDKT&TDTHPL An Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2021 
V/v cung cấp văn bản về chế độ, chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó 

khăn do Covid-19 

 

   

    Kính gửi:  

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn. 

 

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu trước sự hoành hành của đại 

dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn 

tỉnh cũng chịu những tác động hết sức tiêu cực, nặng nề. Nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì nhiều chính sách đã được 

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, các văn bản liên quan về chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp trong giai đoạn này có quá nhiều văn bản và nằm rải rác ở các lĩnh 

vực khác nhau dẫn đến việc tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

vẫn là một khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ. 

Với mục đích giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt, vận dụng, áp dụng và 

triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách do cơ quan nhà nước ban hành nhằm 

phục vụ trong lãnh đạo, điều hành của doanh nghiệp. Sở Tư pháp đã tổng hợp các 

văn bản có liên quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn phòng 

chống đại dịch COVID (file đính kèm). 

Bên cạnh đó, để giúp các doanh nghiệp dễ dàng trong tiếp cận văn bản Sở 

Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải văn này trên Cổng thông 

tin của tỉnh. 

Sở Tư pháp cung cấp tài liệu đến Quý cơ quan, đơn vị tham khảo và nghiên 

cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT.UBND tỉnh (b/c) 

- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc(để biết); 

- Các Phòng Tư pháp;                                                                         

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu : VT, XDKT&TDTHPL.                   

    

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 

 
 

 


		2021-08-16T16:54:13+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




