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Luat H trçx doanh nghip nhô và vtra (DNNVV) dã duçic Quc hi thông qua 
và có hiu 1rc tt'r ngày 01/01/2018. Dê có co sâ xây dirng các dê in h trçi DNINVV 
tham gia dum lien kêt ngn1i, chuôi giá Irj theo quy dinh  ti Lut H trçi DNNVV 
vâ Nghj dnh so 39/201 8TND-CP quy djnh chi tiêt mt so diêu dl'ia Luat Ho trq 
DNNVV, Cuc Phát trien doanh nghip (B Kê hoch và Dâu tir) phôi hcTp vi S& 
Kê ho.ch và Dâu tix thành phô Ha NOi  và chuyên gia 1ra ch9n nghiên ciiru, tIm hiéu 
các van dê ye hin trng, khó khän, vithng mac cña các ben lien quan trong chuOi 
giátrj. 

Vi muc dIch nêu trên, Ciic Phát trin doanh nghip trân tr9ng kInh mi di 
din LAnh d?o  qu DcTn vj tham dr buôi t9a dam cho chuôi giá tn ngành din tO' 
theo lich biêu nhu sau: 

Thii gian: 08.00-11.30 Thif 6 ngãy 07/9/2018 

Dia dim: TQT, So 1, Yet Kiêu, bàn Kim, Ha Ni 

Chit tn: Lãnh do Ciic Phát trin doanh nghip 

(Chito'ng trInh tQa dam gi'ri kern) 

Xiii viii lông xác nhn tham dr vi Anh Lê Vthi Lucing (Ciic Phát trin doanh 
nghip, B Ké hoch và Dâu tu, DT: 0911 533856, email: lvluongl23gmail.com) 
ho.c Anh Ngô Quôc Hung (Trung tam h trçi DNNVV Ha Ni, Si Ké hoch và 
Dâu lix Ha Ni, DT: 0987 811882, email: hotliney2kgmail.com)  trtthc ngày 
05/9/2018. 

Rt mong su tham gia, hçip tãc cüa qu Dcm vj.I. 

No'inhân: 
- Nirn trên; 
- Lmi: VP, THCS. 
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