
    ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /UBND-TCKH    Quảng Xương, ngày     tháng  5 năm 2020 

V/v báo cáo tổng kết chuyên đề 

việc thực hiện Nghị quyết số 

35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ 

và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020 trên địa bàn huyện 

Quảng Xương. 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh hóa. 

 

     Thực hiện công văn số 2435/SKHĐT – QH ngày 07/5/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tổng kết chuyên đề việc thực 

hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh hóa.  

  UBND huyện Quảng Xương báo cáo như sau: 

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết 

35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

đến năm 2020; 

 - Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ đặt ra mục tiêu 

phấn đấu đến năm 2020 cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp, bên cạnh đó mở 

rộng môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

Cùng với sự phát triển doanh nghiệp của cả nước, huyện đã đưa nội dung phát 

triển doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng trong nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân huyện. Giai đoạn 2016 – 2020, tổng số Doanh nghiệp vận 

động thành lập mới trên địa bàn huyện là 454 Doanh nghiệp;  

 - Hàng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch về Phát triển doanh 

nghiệp với mục tiêu đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất 

lượng theo hướng bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; 

tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh 

nghiệp. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, 

đóng góp ngày càng nhiều vào thu ngân sách nhà nước; 

 - Định kỳ tổ chức các buổi giao ban, đối thoại với doanh nghiệp để tháo 

gỡ, giải đáp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Các kiến nghị của 

DN đã được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành giải đáp ngay 

hoặc ghi nhận để giải quyết trong thời gian quy định cụ thể. Đến nay, tất cả các 

kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện đã được giải quyết thấu tình, đạt lý; 



 - Tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển doanh nghiệp; bên cạnh 

đó, chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người 

dân, đặc biệt là nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể, các chủ trang trại về 

mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển doanh nghiệp và 

nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện; nâng cao hiểu biết về pháp luật và các chính sách phát triển doanh 

nghiệp của nhà nước;  

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đào tạo khởi sự doanh 

nghiệp và đào tạo doanh nhân, đào tạo cán bộ làm công tác phát triển Doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện; cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020, phối hợp tổ chức 15 

lớp khởi sự Doanh nghiệp, 17 lớp bồi dưỡng Doanh nhân và 01 lớp đào tạo cho 

cán bộ, công chức; 

 - Phổ biến các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. Hỗ trợ tạo điều kiện về đất đai, quy hoạch các khu 

đất cho doanh nghiệp thuê hoạt động. Tiếp tục làm tốt công tác giao đất, cho 

thuê đất để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận đất đai để 

sản xuất kinh doanh. Kêu gọi các ngân hàng, tổ chức tín dụng mở trên địa bàn 

nới rộng việc cho vay vốn đối với doanh nghiệp; 

 - Thực hiện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ;  

 - Thành lập Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể các 

cấp để làm đầu mối chung trong việc hỗ trợ phát triển và tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư;  

  - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất giữa cơ quan 

nhà nước với doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu 

tư trong việc kiểm kê, cắm mốc, thỏa thuận về đơn giá GPMB; công khai, minh 

bạch kết quả kiểm kê, áp giá, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy 

định hiện hành và đúng cam kết. 

 2. Hạn chế, khó khăn.  

 - Dù đã có nhiều văn bản của Trung ương, của tỉnh về các chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp phát triển tuy nhiên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

còn khó khăn trong việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ đó;  

 - Về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu của Chính 

phủ đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp, huyện đã tích cực triển khai đến các 

xã, thị trấn để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành 



lập mới trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở vật chất và vốn 

chưa đảm bảo nên tỷ lệ Doanh nghiệp giải thể còn cao.  

  

 3. Kiến nghị, đề xuất. 

 - Tạo điều kiện mở rộng nguồn vốn vay dài hạn và trung hạn cho các DN 

đầu tư vào đổi mới, nâng cáo năng lực sản xuất;  

 - Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là 

Doanh nghiệp mới thành lập, tạo động lực phát triển cho Doanh nghiệp hoạt 

động duy trì lâu dài. 

UBND huyện Quảng Xương báo cáo để quý Sở tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:    

- Như kinh gửi;                                                                                    
- Lưu: TCKH. 

                                                                            

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Trần Anh Chung 
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