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Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 1454/SKHĐT - DNĐT ngày 15/6/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
UBND huyện Đức Thọ đã thực hiện xong việc xây dựng Kế hoạch hành động
thực hiện các nội dung của Nghị quyết cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những điều tra xã
hội học lớn và toàn diện nhất cả nước. Hiện nay PCI có 10 chỉ số thành phần bao
gồm: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng
đất; Tính minh bạch; Chi phí về thời gian; Chi phí không chính thức; Tính năng
động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao
động; Thiết chế pháp lý và Cạnh tranh bình đẳng.
Trước khi Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 ra đời, sau thời gian thực hiện Nghị
quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, huyện Đức Thọ
mặc dù có số lượng doanh nghiệp cũng như các dự án được cấp giấy chứng nhận
đầu tư thấp hơn mặt bằng chung của cả tỉnh, nhưng trong những năm qua UBND
huyện luôn xác định doanh nghiệp, hợp tác xã là bộ phận quan trọng trong chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của huyện nhà, từ đó tiếp tục phát triển các
doanh nghiệp, hợp tác xã cả về số lượng và chất lượng; tôn trọng và bảo đảm
quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của doanh nghiệp, các hợp tác xã, bình
đẳng giữa các thành phần kinh tế; Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các phòng, ban,
ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ để các Doanh
nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể phát triển rộng rãi trong những ngành nghề sản
xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm, không hạn chế quy mô, đẩy mạnh công
tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách ưu đãi hợp lý cho các Doanh
nghiệp, HTX trên địa bàn, như thuê đất, GPMB, cấp phép đầu tư, đăng ký kinh
doanh, chính sách ưu đãi đầu tư; Quy hoạch thêm nhiều cụm, điểm phát triển Công
nghiệp - TTCN - Thương mại - DV như: Quy hoạch cụm Công nghiệp Yên Trung,
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cụm Công nghiệp Thái Yên, cụm Công nghiệp Trường Sơn và các điểm thương
mại dịch vụ trên địa bàn để tạo điều kiện thuê đất cho các doanh nghiệp. Số doanh
nghiệp thành lập mới, các dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư năm sau cao hơn
năm trước, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn
huyện.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung và mục tiêu Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2020, đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực quyết liệt hơn nữa, cải cách
mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm
vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng
lực đổi mới tư duy sáng tạo.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu
Quán triệt các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên
địa bàn huyện về các mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.
Thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của
Chính phủ, phù hợp chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện. Tập
trung vào nhóm chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp cận đất đai, các chỉ
số thành phần khởi sự kinh doanh, đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn
thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng,
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thông quan hợp đồng. Tạo lập hệ thống
hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh
nghiệp khởi nghiệp.
Lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong quá trình xây dựng
và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, nhằm tiếp
tục cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế của huyện và
góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với kế hoạch đến
tháng 5/2020, huyện Đức Thọ trở thành huyện nông thôn mới.
2. Chỉ tiêu chủ yếu
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, các
cấp chính quyền, địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn huyện
nội dung của Kế hoạch này.
Tinh giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian ít nhất 1/3 thời gian làm
các thủ tục hồ sơ như: Giao đất, cho thuê đất, cấp chứng nhận đăng ký quyền sử
dụng đất, chủ trương đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng…100%
các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch và chuẩn hóa.
Tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín
dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các
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thành phần kinh tế.
Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, giảm giản, hỗ trợ thuế đối với
các doanh nghiệp trong những năm đầu hoạt động, và rút ngắn thời gian khi các
doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục nộp thuế; làm tốt công tác đóng bảo hiểm xã
hội cho người lao động. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168
giờ/năm (trong đó thuế không quá 119 giờ và bảo hiểm không quá 49 giờ).
Công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính doanh nghiệp,
HTX thực hiện chế độ hạch toán và báo cáo thường niên theo quy định.
Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao trở lên, trong đó có 20% cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đến cuối năm 2020 số doanh nghiệp đạt trên 300 doanh nghiệp. Tiếp tục
phát triển cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Đức Thọ cả về số lượng
và chất lượng.
Cụ thể hóa nội dung các giải pháp trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ và triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỦ YẾU

Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp, từng bước hình thành mô hình tăng
trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả
và năng lực cạnh tranh.
Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các cơ quan liên quan chủ động tham
mưu UBND huyện trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật,
các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và bình
đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.
Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng của huyện một cách đồng bộ, đúng trọng
tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Tập
trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường
các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực; khuyến
khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học,
đổi mới công nghệ.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa các thủ tục
liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi
bỏ những thủ tục phiền hà, phức tạp không cần thiết. Tạo thuận lợi, bảo đảm bình
đẳng, công khai, minh bạch quá trình hoạt động giữa các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và các hình thức kinh
tế tập thể được tiếp cận với nguồn vốn, nguồn lao động, đất đai, các cơ chế chính
sách, tính minh bạch, rút ngắn được thời gian và thủ tục hành chính rườm rà
không cần thiết. UBND huyện giao các Phòng, Ban, Ngành thực hiện tốt một số
nội dung như sau:
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch
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Tham mưu UBND huyện về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh; chủ trì phối hợp các phòng,
ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và với Chi hội doanh nghiệp nhỏ và
vừa huyện, tỉnh triển khai các chương trình, chính sách; tham mưu UBND huyện
bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trước mắt là hỗ trợ hoạt động trên
những lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi.
Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế và các ngành liên quan điều tra, khảo
sát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán doanh nghiệp,
hợp tác xã.
Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn vận
động các hộ cá thể, các tổ hợp tác thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã để
nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời mở rộng quy mô các doanh nghiệp để
tiếp cận các nguồn hỗ trợ đầu tư của tỉnh, huyện.
Tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình triển khai các dự án đầu tư có sử dụng
đất để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án. Phân loại, có giải
pháp xử lý phù hợp đối với các dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ,
triển khai không đúng cam kết về nội dung và quy mô đầu tư. Kiên quyết xử lý
các dự án vi phạm, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Kịp thời cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính trong quy
hoạch xây dựng liên quan đến các dự án đầu tư cho doanh nghiệp.
Tham mưu về cơ chế, chính sách, chỉ đạo hướng dẫn và hỗ trợ, giúp đỡ các
doanh nghiệp và các hình thức kinh tế tập thể trong quá trình hội nhập.
Cập nhật, cung cấp thông tin, giới thiệu năng lực sản xuất và sản phẩm
hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cung cấp thông tin, dự
báo tình hình, giá cả thị trường để giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc tổ
chức sản xuất kinh doanh.
Duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để tháo gỡ
những khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh
nghiệp, làng nghề xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu. Giúp các doanh
nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ. Phối hợp với Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp về quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường,
hỗ trợ đăng ký thương hiệu, thông tin khách hàng, sở hữu trí tuệ, thực hiện hỗ trợ
cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình như: khuyến công, tiết kiệm
năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại,
đào tạo nghề, dịch vụ lao động, việc làm.
Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý thị trường, chỉ đạo thực
hiện tốt, có hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
3. Phòng Tài nguyên - Môi trường
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Tuyên truyền, phổ biến pháp luật các văn bản quy định hiện hành liên quan
đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, các cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu
tư từ đất.
Tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và các
doanh nghiệp trên lĩnh vực quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường trong quá
trình sản xuất kinh doanh. Rà soát lại quỹ đất, lập và hướng dẫn lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất chi tiết và công khai các quy hoạch sử dụng đất. Rà soát,
cải tiến các thủ tục và quy trình hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất,
giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai. Quản
lý tốt tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo nâng cao hiệu
quả khai thác tài nguyên khoáng sản.
Định kỳ rà soát, tham mưu điều chỉnh lại cơ chế chính sách về bồi thường,
GPMB, cho thuê đất, đồng thời kiến nghị với tỉnh cho phép điều chỉnh những quy
định không phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện GPMB theo
quy hoạch cho doanh nghiệp thuê đất.
Thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai,
giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài
chính về đất đai.
4. Phòng Nông nghiệp - PTNT
Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường,
UBND các xã, thị trấn hướng dẫn việc lập quy hoạch các vùng trồng cây nguyên
liệu, rau sạch và các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp tiêu thụ trên địa bàn và
xuất khẩu. Đề xuất UBND huyện xem xét và quyết định bổ sung các chính sách
hỗ trợ kết cấu hạ tầng nông nghiệp và các chính sách khác… để hỗ trợ và khuyến
khích HTX đầu tư sản xuất kinh doanh.
Tham mưu xây dựng các quy hoạch ngành, vùng sản xuất, thu gom chế
biến hàng hóa nông sản, nguyên vật liệu; công khai quy hoạch để doanh nghiệp
và người dân lựa chọn đầu tư.
5. Phòng Nội vụ
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tại
Trung tâm giao dịch một cửa của huyện và UBND các xã, thị trấn.
Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, hoàn thiện
cơ sở vật chất, sớm đưa Trung tâm hành chính công của huyện đi vào hoạt động.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trách nhiệm người đứng đầu, trách
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các hành vi
nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục
hành chính.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, trong đó ưu tiên
cho lao động đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lao động
chưa qua đào tạo, để bổ sung cho đội ngũ lao động của huyện. Huy động đội ngũ
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cán bộ kỹ thuật thuộc quyền quản lý phối hợp với các HTX nông lâm nghiệp để
đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các HTX, dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và người sử dụng
lao động, xây dựng mối quan hệ đoàn kết tương thân tương ái giữa người lao
động và người sử dụng lao động. Chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức, đạo đức sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, gắn bó lợi ích doanh
nghiệp với lợi ích huyện nhà.
7. Phòng Tư pháp
Tham mưu công tác phổ biến giáo dục pháp luật đưa nội dung tuyên truyền
phổ biến pháp Luật Doanh nghiệp, Luật HTX và các văn bản liên quan về khuyến
khích hỗ trợ doanh nghiệp, HTX vào các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo
dục pháp luật các cấp.
Tổ chức thẩm định kịp thời, có chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Thường
xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời kiến nghị đề xuất bãi bỏ các văn bản trái quy
định pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện hiệu
quả chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
8. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò của việc
đổi mới kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ và tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tư
vấn về các loại hình, trình độ kỹ thuật công nghệ.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh của
huyện và tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách của Nhà
nước. Thời gian tới phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức các
cuộc giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, hợp tác xã và các
hộ kinh doanh cá thể.
9. Chi cục Thuế huyện
- Tăng cường hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế, thủ tục nộp thuế, kịp
thời giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện các chứng từ, kê khai,
báo cáo trong quá trình hoạt động.
- Rà soát xóa bỏ các thủ tục, hồ sơ gây khó khăn phiền hà, giảm bớt thời
gian chờ đợi giải quyết công việc của người nộp thuế.
- Thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm cán bộ thuế có
trình độ, kiến thức, kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, đồng thời có đạo đức nghề
nghiệp, văn hóa ứng xử tốt.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế.
10. Các ngân hàng trên địa bàn huyện
- Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng NN - PTNT huyện, Chi nhánh
Ngân hàng Ngoại thương, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển, Chi nhánh
Ngân hàng Công thương trên địa bàn huyện có kế hoạch ưu tiên các doanh
nghiệp, HTX, THT vay vốn sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
6

- Thực hiện tốt chủ trương bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp, các
HTX được vay vốn tại các Ngân hàng để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ.
- Ngân hàng Chính sách xã hội có kế hoạch ưu tiên nguồn vốn, tỷ lệ lãi
suất ưu đãi từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của trung ương và của tỉnh cho
các doanh nghiệp, hợp tác tác xã vay vốn để tập trung sản xuất kinh doanh.
11. UBND các xã, thị trấn
Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX về hoạt
động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong việc lập hồ sơ, giao, cho thuê, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật và các chính sách ưu
đãi khác nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Có chính sách thu hút sinh viên tốt
nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp về công tác tại
các doanh nghiệp, HTX. Các xã, thị trấn xây dựng và triển khai Kế hoạch hành
động của đơn vị mình nhằm cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh
trong địa bàn quản lý, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện
và phân công người chịu trách nhiệm từng công việc cụ thể.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ của UBND huyện Đức Thọ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện uỷ - HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- VP Cấp ủy chính quyền huyện;
- Lưu: VT, TC.
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