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BÁO CÁO 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/3/2005 của 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Doanh nghiệp 

   
 

  I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.  

 1. Về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển Doanh nghiệp. 

Xác định phát triển doanh nghiệp là một trong những động lực thúc đẩy 

kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện đã huy động sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị nhằm triển khai, thực hiện đưa Nghị quyết số 10 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phát triển doanh nghiệp sớm đi vào 

cuộc sống. Việc tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết được thực hiện đến tất 

cả các đơn vị; Công tác tuyên truyền được chú trọng, với nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng để mỗi hộ kinh doanh cá thể, người dân hiểu được tầm 

quan trọng và lợi ích khi thành lập doanh nghiệp…. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, kết luận về phát 

triển DN. 

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

nghiệp, trong đó tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp của Trung ương, của tỉnh đến các Doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn.  

  - Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển DN và KTTT 

trên địa bàn huyện;  thành lập tổ tư vấn pháp lý về phát triển Doanh nghiệp, tổ 

tư vấn có chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình về thành 

lập Doanh nghiệp, công tác thuế, chính sách thuê đất cho các hộ kinh doanh, cá 

nhân có mong muốn thành lập Doanh nghiệp. 

  - Định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, gặp gỡ Doanh nghiệp với mục đích 

lắng nghe các ý kiến về khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp đối với thủ tục 

hành chính và trong quá trình hoạt động, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ 

cùng với Doanh nghiệp. 



- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai các lớp đào tạo khởi sự 

DN, bồi dưỡng doanh nhân; bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức làm công tác trợ giúp phát triển DN, giúp DN trang bị thêm các kiến thức 

về quản trị, kinh doanh hiệu quả. 

3. Kết quả đạt được. 

Trong 15 năm qua, được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh và các 

ngành cấp tỉnh, sự nổ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 

cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, công tác phát triển DN huyện Quảng 

Xương đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: 

- Giai đoạn 2005 – 2015: Số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện 

là 117 DN; số DN thành lập mới bình quân hàng năm là 08 DN/năm.  

- Giai đoạn 2015 -2020: Số Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là 480 

DN, đạt 25 doanh nghiệp/vạn dân; số DN thành lập mới bình quân hàng năm là 

70 DN/năm. 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN. 

1. Tồn tại và hạn chế. 

 - Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuy đã được tăng cường nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, công tác thủ tục hành chính 

chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều. 

 - Mặc dù số lượng Doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện tăng, 

tuy nhiên lại chưa phát triển tương xứng với tiềm lực và sự phát triển chung của 

toàn huyện: Tỷ lệ đóng góp vào giá trị sản xuất còn thấp; doanh nghiệp chủ yếu 

là vừa và nhỏ, chất lượng chưa cao. 

- Số lượng DN mới tạm ngừng kinh doanh còn cao; phần lớn DN có quy 

mô nhỏ, lĩnh vực phát triển chưa đồng đều; năng lực, trình độ chuyên môn của 

đội ngũ doanh nhân còn hạn chế; năng lực tài chính của các DN chưa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển. 

2. Nguyên nhân 

 - Về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, huyện đã tích cực triển khai đến 

các xã, thị trấn để hoàn thành chỉ tiêu được giao của huyện. Huyện phát triển 

chủ yếu về nông nghiệp, cơ sở vật chất còn kém, việc hoàn thành chỉ tiêu còn 

gặp rất nhiều khó khăn. 

- Chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo vẫn yếu kém nhiều mặt. Trình độ 

công nghệ của DN còn thấp đặc biệt trong khu vực DNNVV. 



- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi sâu vào thực tế của địa 

phương. 

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm nhiều 

đến công tác tuyên truyền rộng rãi, phổ biến pháp Luật, văn bản dưới luật liên 

quan đến lĩnh vực hoạt động của HTX, chưa tạo điều kiện cho hợp tác xã và tổ 

hợp tác hoạt động và phát triển. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025. 

1. Mục tiêu  

 - Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực 

kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 800 doanh nghiệp hoạt động. 

 - Đầu tư của doanh nghiệp chiếm hơn 75% tổng vốn đầu tư toàn huyện. 

 - Đến năm 2025, doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho hơn 

7.000 lao động. 

 2. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 

kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho 

doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 

điều hành tại các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính các 

cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh 

thần hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, 

hiện đại, nhất là giao thông, điện, viễn thông, đô thị, cấp, thoát nước, thuỷ lợi, 

xử lý chất thải và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. 

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và giai đoạn trên 

các trang thông tin của huyện. 

 - Tạo điều kiện về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính 

sách về đất đai, thu hút đầu tư. 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. Triển khai hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 



nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ–CP 

ngày 17/04/2018. 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn vay. Khuyến khích các tổ chức tín dụng mở chi nhánh trên địa 

bàn huyện để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân. 

 - Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, bồi 

dưỡng doanh nhân để phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp mới thành lập, các 

chủ hộ kinh doanh cá thể, các chủ trang trại và cá nhân có nguyện vọng thành lập 

doanh nghiệp, các giám đốc, tổng giám đốc và cán bộ quản lý doanh nghiệp và 

các lớp bồi dưỡng doanh nhân cho lãnh đạo, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. 

 IV. ĐỀ XUẤT DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH 

UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN. 

 UBND huyện đề xuất 05 Doanh nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

bằng khen (Có danh sách kèm theo.) 

 Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 21/3/2005 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Doanh nghiệp. 

UBND huyện báo cáo để Quý sở tổng hợp./. 

Nơi nhận:    

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                                                                                    

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Chung 
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