
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BC-UBND 

 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng 02 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU  

ngày 28/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết  

số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  

về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng  

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

(Báo cáo định kỳ năm 2019) 

 

 

Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, 

ngành, đơn vị tại Văn bản số 44/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020, UBND tỉnh báo cáo 

định kỳ năm 2019 kết quả thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 

28/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở 

thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện: 
Nhìn chung, việc thể chế hóa, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát 

triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện tốt từ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đến cơ sở. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã 

ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 28/8/2017; UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 7516/KH-UBND ngày 27/9/2017 đã triển khai cụ thể đến từng 

ngành, lĩnh vực để thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Bên cạnh đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển 

khai cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết theo từng ngành, lĩnh vực nhằm thực 

hiện đúng các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế. Tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và 

hành động của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

việc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 
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2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương: 

2.1. Công tác cải cách hành chính: 

Năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh, 

UBND tỉnh đã công bố 1.797 TTHC, trong đó: 1.400 TTHC cấp tỉnh, 271 TTHC cấp 

huyện và 108 TTHC cấp xã. 100% các TTHC được niêm yết công khai, đúng quy 

định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Cổng Thông tin - 

Giao tiếp điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa 26 nhóm lĩnh vực, với 450 TTHC 

thuộc thẩm quyền, cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết đối các TTHC có thời 

hạn giải quyết trên 10 ngày. Kết quả có 825 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết với 

tổng số được ngày cắt giảm là 4.998 ngày làm việc, trong đó: cấp tỉnh là 679 TTHC, 

cắt giảm 4.216 ngày làm việc, cấp huyện là 117 TTHC, cắt giảm 616 ngày làm việc 

và cấp xã là 29 TTHC, cắt giảm 166 ngày làm việc. 

Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 6666/UBND-VX3 ngày 04/9/2018 về việc triển khai 

dịch vụ công trực tuyến đối với 446 TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 

18/7/2018. Theo đó, năm 2018: triển khai 281 TTHC; Năm 2019: Triển khai 165 

TTHC. 

Hiện nay, tất cả sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 

Cổng thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ với Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử 

tỉnh; việc khai thác, vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định. Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tiếp tục được 34 đơn vị, địa phương tích cực vận hành; hoàn thành 

việc kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng 

UBND tỉnh; một số huyện đã thí điểm triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành đến cấp xã. Áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và triển khai ký 

số đối với các văn bản của UBND tỉnh và phát hành trên trục liên thông quốc gia. 

2.2. Lĩnh vực Đầu tư và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp: 

2.2.1. Về phát triển kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư: 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố 

Vĩnh Yên, kêu gọi các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Kết quả huy động 

nguồn lực cho đầu tư đô thị Vĩnh Yên năm 2019 đạt 16.297 tỷ đồng (chủ yếu ở các dự 

án đầu tư trực tiếp DDI, FDI). 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo nguồn thu ngân sách cho đầu tư tập 

trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Kết quả  tổng nguồn vốn đầu 

tư công trong giai đoạn 2017-2020, bố trí triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc là 8.352 tỷ đồng, vượt so với Nghị quyết số 04-NQ/TU (dự 

kiến 7.530 tỷ đồng).   
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Thực hiện Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2013-2020 điều chỉnh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

03/5/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 22/5/2019; 

UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, theo đó: Công tác lập 

quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu thuộc phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh 

Phúc, quy hoạch cấp, thoát nước đô thị Vĩnh Phúc, quy hoạch xử lý chất thải rắn,… 

cơ bản đã đáp ứng được tiến độ đề ra, làm cơ sở triển khai công tác đầu tư hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật khung đô thị. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về 

nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, đặc biệt là các dự 

án sử dụng vốn NSNN; Các chủ đầu tư đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

dự án được giao, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn NSNN. Theo đó, nhiều dự án đã 

được hoàn thành đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án như: Đường vành đai 

1 đã đầu tư hoàn thành; Đường vành đai 2 (Đoạn 1: Từ QL2 đến đường Tôn Đức 

Thắng dài 3,62km do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2019, dự kiến 

thông xe vào cuối năm 2019;  Đoạn 2: từ Tôn Đức Thắng đến QL2B dài 3,86km và từ 

QL2B đến QL2C dài 3,86km do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đang triển khai thi 

công, dự kiến thông xe vào giữa năm 2020). Đường vành đai 3 (Đoạn Hương Canh – 

Yên Lạc đã cơ bản hoàn thành; Đoạn Thị trấn Yên Lạc – Bình Dương đang thi công, 

dự kiến tháng 6/2020 sẽ thông xe); Cải tạo, nâng cấp QL2B - cơ bản đã thực hiện 

xong đến xã Hợp Châu (km9); Đoạn từ Hợp Châu đến Thị trấn Tam Đảo đang triển 

khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020; Trục Bắc Nam xuống phía Nam 

Đầm Vạc: Đường Kim Ngọc kéo dài qua Cầu Đầm Vạc đến Đường vòng tránh Vĩnh 

Yên đã đầu tư cơ bản hoàn thành,… Các cấp, các ngành chủ động khai thác các nguồn 

vốn, đặc biệt là công tác vận động thu hút vốn ODA. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang 

triển khai thực hiện 07 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đều 

đã ký hiệp định vay và có hiệu lực (Dự án Cải thiện môi trường đầu tư đã đưa vào sử 

dụng; Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt đã khởi công 30% giai đoạn đầu, phần 

còn lại và các dự án khác như án Cầu Đầm Vạc, một số dự án hợp phần của Chương 

trình phát triển các đô thị loại II sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019 và 

đầu năm 2020). Các doanh nghiệp nhà nước như: điện lực, viễn thông,... đã tích cực 

đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc để đáp ứng nhu cầu 

phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác hoàn thiện thủ tục XDCB hạ tầng khung đô thị 

được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đã phê duyêt các dự 

án hạ tầng khung đô thị. Năm 2019 các ngành đã tích cực thực hiện các thủ tục, tuy 

nhiên do vướng BT-GPMB nên hầu hết các dự án đều chậm tiến độ đề ra.  

2.2.2. Triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh: 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch số 5687/KH-UBND ngày 

01/8/2018 thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

https://vinhphuc.gov.vn/ct/module/duyetdulieu/PublishingImages/ngoc18/maudon/nq502018hdnd.signed.pdf
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Năm 2019, UBND tỉnh đã báo cáo, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2020-2025; Báo cáo về tình hình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 

số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 10109/KH-UBND 

ngày 19/12/2018, trong đó đối với lĩnh vực kế hoạch đầu tư đã thực hiện: 

- Hướng dẫn doanh nghiệp ghi mã ngành cấp 4 trong hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến 

kiểm soát TTHC, tỉnh đã công bố 64 TTHC trong lĩnh vực Đăng ký thành lập doanh 

nghiệp và công bố công khai nội dung cụ thể của từng TTHC trên Cổng Thông tin - 

Giao tiếp điện tử tỉnh, góp phần giảm chi phí khởi sự doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trên 

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ 

dàng tiếp cận được thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh. Công 

khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về 

TTHC liên quan đến đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử 

tỉnh. Hướng dẫn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp về quy trình thành lập doanh 

nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp, 

các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động của 

doanh nghiệp,... thông qua các hình thức như: giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện 

thoại, giải đáp bằng văn bản,… 

- Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai 

chương trình Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ( 

www.dangkykinhdoanh.gov.vn). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến để khuyến khích, hỗ 

trợ người dân trong việc thực hiện đăng ký qua mạng bằng nhiều hình thức như: 

Tuyên truyền trên website; hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hướng dẫn 

qua điện thoại, email; hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân; tạo đường link 

đăng ký trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thuận 

tiện cho việc tìm hiểu, đăng ký qua mạng,… Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đã giúp doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ mà 

không cần trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh, giảm thời gian và chi phí, tạo 

thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. 

- Thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 

quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; hiên nay đã triển khai thực hiện mức thu 

phí mới, theo đó mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 150.000 

đồng/lần, giảm 62,5% so với quy định trước đây. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=47%2f2019%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống 

còn 1,5 ngày làm việc; giảm 50% thời gian so với quy định (quy định là 03 ngày làm 

việc); Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư 

cho các dự án theo Luật Đầu tư từ 25 ngày làm việc còn 20 ngày làm việc; Phối hợp 

tốt với cơ quan thuế, ngân hàng trong thực hiện các thủ tục kê khai thuế, công khai tài 

khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Năm 2019 công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả 

tích cực. Kết quả, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu 

tư cho 115 dự án gồm: cấp mới cho 70 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 56 lượt dự án 

FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.157,893 triệu USD, tăng 120,13% so với năm 

2018 và đạt 231,57% so với kế hoạch đề ra (500 triệu USD); và cấp mới cho 45 dự án 

và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và 

tăng vốn là 19.654,783 tỷ đồng, tăng gấp 3,68 lần về vốn đầu tư so với năm 2018; đạt 

655,15% về số vốn đăng ký so với kế hoạch đề ra (3.000 tỷ đồng). Tính đến hết năm 

2019, số dự án còn hiệu lực đạt 1.146 dự án, gồm 759 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 

đăng ký là 86.367,79 tỷ đồng và 388 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,498 tỷ USD. 

2.2.3. Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp: 

Tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư, đối thoại giữa doanh 

nghiệp và chính quyền; đa dạng hóa kênh thông tin phản ánh, tiếp nhận và phản hồi 

trong giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị 

của các doanh nghiệp sau Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh;... Tiếp tục triển khai chương trình “Cà phê doanh nhân”; chỉ đạo tiếp nhận, giải 

quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc 

qua đường dây nóng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về doanh nghiệp. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật các thông 

tin, pháp luật mới ban hành, các sở, ngành, địa phương đã triển khai tốt Cổng/Trang 

thông tin điện tử để giới thiệu các chính sách, pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh 

dành cho doanh nghiệp; Công bố và đăng tải đầy đủ các bộ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của sở, ngành, địa phương; Cập nhật đưa lên trang web và chuẩn hóa hiệu 

lực hệ thống văn bản QPPL đảm bảo tra cứu, tìm kiếm văn bản được nhanh chóng, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính 

sách của tỉnh.   

Chỉ đạo thường xuyên hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp cho các cá nhân, tổ chức có 

mong muốn thành lập doanh nghiệp khi có nhu cầu. Trong năm 2019, hoạt động 

hướng dẫn, tư vấn cho DNNVV được tích cực triển khai thường xuyên, hỗ trợ tư vấn 

cho trên 500 tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 

(trong đó: tư vấn về trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; tư vấn các thủ tục 

liên quan đến việc gia nhập thị trường như: công bố thông tin đăng ký dinh doanh; tư 

vấn Lập dự án đầu tư, Marketting, quản lý sản xuất-tài chính-kế toán- nhân lực, thành 

lập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thiết kế mẫu mã, bao 

bì đóng gói, ứng dụng công nghệ thiết bị mới,....); Tư vấn cho tổng số 6.808 lượt 
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người về các thủ tục thuế (tư vấn trực tiếp: 3.419 lượt, tư vấn qua điện thoại: 2.856 

lượt, trả lời bằng văn bản: 553 lượt). Hướng dẫn: 258 DNNVV xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn quản lý chất lượng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

công bố 40 tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho các DNNVV; 160 doanh nghiệp nộp 

đơn bảo hộ sở hữu trí tuệ và đã có hơn 100 văn bằng bảo hộ được cấp bảo hộ sở hữu 

trí tuệ; 150 nhà đầu tư về lập hồ sơ dự án đầu tư và hỗ trợ địa điểm; 157 DNNVV khai 

trình lao động khi bắt đầu đi vào hoạt động; tra cứu, cung cấp thông tin cho trên 500 

lượt đơn vị, cá nhân về sở hữu công nghiệp; tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 

quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm,... 

Năm 2019, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 1.132 doanh nghiệp 

với số vốn đăng ký trên 8.674 tỷ đồng, tăng 7,1% về số doanh nghiệp và tăng 24,5% 

về số vốn đăng ký so với năm 2018. Lũy kế đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 10.641 

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 121.000 tỷ đồng, trong đó 

có 7.768 doanh nghiệp hoạt động (tương đương gần 73,0% doanh nghiệp đăng ký). 

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Trong năm 2019, đã 

tổ chức 22 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp: về tiêu chuẩn quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa, đầu tư khoa học và 

công nghệ cho doanh nghiệp; công tác kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 

Nghị định 119/NĐ-CP về hóa đơn điện tử; công tác an toàn vệ sinh lao động; xây 

dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp; chính sách 

thuế, thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa và xu hướng thanh 

kiểm tra hải quan; về môi trường cho doanh nghiệp trong các KCN; huấn luyện về an 

toàn vệ sinh lao động và xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong 

các doanh nghiệp; huấn luyện cho lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp 

tập huấn, học viên đã nắm bắt được những chính sách, pháp luật mới của Trung ương 

và địa phương, những chính sách dành riêng cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho 

các doanh nghiệp có cái nhìn đúng về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình đối 

với pháp luật. Tổ chức  03 hội nghị, hội thảo với các chuyên đề, gồm: các quy định 

của pháp luật về BHXH cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hợp 

đồng, sở hữu, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp; thuế, hải quan; giải 

quyết tranh chấp, xử lý vi phạm.  

Về nhiệm vụ giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị của 

doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật đã được thực hiện thông qua các hình thức trả 

lời trực tiếp, bằng văn bản, thông qua thư điện tử và trên cổng thông tin điện tử. 

Ngoài ra, đã thực hiện tiếp nhận câu hỏi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến 

thông qua Cổng Thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền” của tỉnh.  

Công tác phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường đầu tư, 

môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các nhiệm vụ, giải pháp của Trung 

ương, của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt tạo điều kiện thúc đẩy phong trào 
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khởi nghiệp đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và 

quyết liệt, trong đó nhiệm vụ cải cách TTHC tiếp tục được xác định là trọng tâm với 

các giải pháp tiết giảm về thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục; vận hành tốt Trung 

tâm Hành chính công tỉnh, huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã và 

các sở, ngành; cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng cho 

bộ phận một cửa, phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 42 

TTHC, phần mềm ứng dụng quản lý văn bản; tiếp tục duy trì chương trình “Cà phê 

doanh nhân” định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần và tổ chức các cuộc đối thoại giữa 

chính quyền với doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi thường 

xuyên để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.  

Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến nay tỉnh đã 

tiếp đón và làm việc với 82 đoàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đầu 

tư nước ngoài với 191 lượt tổ chức, cá nhân và nhiều đoàn doanh nghiệp trong nước 

đến thăm, làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh. Các chuyến công tác xúc 

tiến đầu tư tại nước ngoài đã được xây dựng nội dung, chương trình theo phương thức 

đổi mới, không tổ chức chung chung mà xác định đối tượng cụ thể, ưu thế của từng 

quốc gia, khu vực; kết quả từ đầu năm đến nay đã tổ chức 3 đoàn xúc tiến đầu tư tại 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Séc và Hoa Kỳ với 6 cuộc hội thảo có sự tham 

gia của gần 500 nhà đầu tư, đồng thời làm việc trực tiếp với 100 tổ chức, doanh 

nghiệp các nước để giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.  

2.3. Lĩnh vực Tài chính, tiền tệ và thuế: 

2.3.1. Về Tài chính: 

Kinh phí phục vụ thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2019: Cấp 

kinh phí xây dựng chuyên mục mới về khởi nghiệp số tiền 250 triệu đồng (qua Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh bằng 100% dự toán); Cấp kinh phí thực hiện Đề án 31 

về tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các KCN số tiền 190 triệu đồng (qua Ban 

Quản lý các KCN, bằng 100% dự toán); Cấp kinh phí Đào tạo nguồn nhân lực cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh số tiền 300 triệu đồng (qua Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, bằng 100% dự toán); Cấp kinh phí phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp theo Nghị định 66/2008 số tiền 495 triệu đồng (qua Sở Tư pháp, bằng 100% 

dự toán); Cấp kính phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp 

khởi nghiệp số tiền là 700 triệu đồng (qua Tỉnh đoàn, bằng 100% dự toán); Bố trí 

trong dự toán năm 2019 kinh phí chương trình khuyến công số tiền 7.775 triệu đồng 

cho Sở Công Thương. Bên cạnh đó, chỉ đạo tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện 

các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xây dựng trong quá 

trình thanh, quyết toán các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; giải đáp 

pháp luật khi doanh nghiệp có yêu cầu, đúng thời gian quy định. 

2.3.2. Về tiền tệ: 

Năm 2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện kế hoạch hoạt động phù 

hợp với quy mô của từng ngân hàng để phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo 
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cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ngân hàng; đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; 

tập trung nguồn vốn cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, chủ động xây dựng các 

chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ 

ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng 

cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho 

khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình cá thể thuộc 

mọi thành phần kinh tế được bình đẳng, thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng 

ngân hàng. 

Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định trần lãi suất cho vay ngắn 

hạn bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên luôn thấp hơn 1%-2% so với lãi suất cho vay 

các lĩnh vực thông thường khác (hiện lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 

lĩnh vực này tối đa là 6%/năm). 

Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ 

phát triển nông nghiệp; Thông tư 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-

NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn,... theo 

hướng nâng mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia 

đình, mở rộng đối tượng hưởng chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp 

công nghệ cao, cho phép sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của các dự án, phương 

án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm. 

Tạo điều kiện cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính 

phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 

24/4/2017 với lãi suất thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho 

vay thông thường của ngân hàng thương mại. 

Kết quả cụ thể như sau: 

* Về thực hiện lãi suất 

- Lãi suất huy động bằng VND: Thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-NHNN 

ngày 18/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó lãi suất huy động của 

các tổ chức tín dụng trên địa bàn phổ biến ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi 

không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 

tháng đến dưới 6 tháng; 5-6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 

tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,2%/năm. 

- Lãi suất cho vay:  

+ Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên: Thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-

NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay 

ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng 

nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 
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39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mặt bằng 

lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 5,5-6%/năm đối với ngắn hạn; 

6,5-8,8%/năm đối với trung, dài hạn.  

+ Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-

9%/năm đối với ngắn hạn; 9-10,5%/năm đối với trung và dài hạn. 

* Về hoạt động tín dụng lĩnh vực kinh tế tư nhân: 

Thực hiện đến 31/12/2019 tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đạt 78.022 tỷ đồng; 

tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: 

- Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước đạt 749 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

0,96% tổng dư nợ. 

- Dư nợ cho vay công ty cổ phần, công ty TNHH đạt 33.781 tỷ đồng, chiếm tỷ 

lệ 43,29% tổng dư nợ. 

- Dư nợ cho vay doanh nghiệp tư nhân đạt 260 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng 

dư nợ.  

- Dư nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân đạt 38.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 48,7% 

tổng dư nợ. 

Dư nợ tín dụng cho vay hộ kinh doanh, cá nhân chiếm tỷ trọng cao trên tổng dư 

nợ cho vay toàn địa bàn đã góp phần tạo công ăn việc làm cho cá nhân, cải thiện kinh 

tế hộ gia đình; khu vực doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty TNHH (chiếm 

43,62%), giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng kinh doanh. 

2.3.3. Về lĩnh vực Thuế: 

Hiện nay, các TTHC thuế của người nộp thuế phần lớn được kê khai qua mạng, 

chỉ còn rất ít TTHC nộp trực tiếp tại cơ quan thuế như lệ phí trước bạ nhà đất, ôtô, xe 

máy. Việc khai thuế, nộp thuế điện tử đã giảm rất nhiều thời gian khai thuế, nộp thuế 

và giảm rất nhiều chi phí đi lại, chi phí khác cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa 

vụ thuế. Các phần mềm ứng dụng do Tổng Cục Thuế cung cấp đã được Cục Thuế kịp 

thời triển khai đến người nộp thuế và giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế 

trong quá trình sử dụng. 

Ngoài việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế thì việc cải cách TTHC thuế luôn 

được Cục Thuế tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện. Các TTHC thuế tại Cục Thuế và 

các Chi cục Thuế thực hiện theo bộ TTHC được Bộ Tài chính quy định. 

Kê khai các sắc thuế đã được cắt giảm tối đa các thủ tục, mẫu biểu về khai các 

loại thuế. Tiến hành tập huấn, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng Internet cho 100% 

doanh nghiệp đang hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% doanh nghiệp 

FDI và doanh nghiệp trong nước đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet, trong đó 

có 99% số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện nộp thuế 

vào NSNN bằng phương pháp điện tử. 

Năm 2019, đã cắt giảm số lần khai thuế GTGT theo tháng xuống khai thuế theo 

quý đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền 

kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế theo quý theo quy định tại Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Bãi bỏ bảng kê hóa đơn 
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hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, trước đây không có 

quy định này. Cắt giảm thời gian kiểm tra tước hoàn thuế GTGT tại trụ sở NNT từ 60 

ngày làm việc xuống còn 40 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Thực hiện hoàn thuế điện tử 

cho 100% số doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật thuế.  

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 

hàng quý, mà căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp 

số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp 

theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (trước đây hàng quý trong năm doanh nghiệp phải 

nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính).  

Năm 2019, nhờ đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách 

TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển SXKD và thực hiện 

nghĩa vụ thuế với nhà nước một cách nhanh gọn. Bên cạnh đó, ngành thuế còn theo 

dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt và có những 

giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 

2.4. Lĩnh vực quy hoạch, quản lý xây dựng: 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh bổ sung quy 

hoạch cho phù hợp, tổ chức công khai quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện tốt nhất cho 

doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin về quy hoạch xây dựng, cụ thể: 

UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý 

chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A3, B2, 

C3, C4 thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và ban hành Văn bản số 

7944/UBND-CN3 ngày 08/10/2019 đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây 

dựng các vùng liên huyện phía Bắc, phía Tây, phía Nam đô thị Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh 

Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.  

- Tăng cường phát triển hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

nhằm thu hút đầu tư, thực hiện phát triển đồng bộ kết kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại 

nhằm hỗ trợ SXKD và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận, sử dụng bình 

đẳng với chi phí hợp lý, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch: Đề xuất điều chỉnh 

Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm 

nhìn 2050, làm cơ sở để phân loại đô thị, tăng tỷ dân cư đô thị theo mục tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các 

dự án nhà ở xã hội, các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác thẩm 

định, trình phê duyệt chấp thuận hướng tuyến. 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10/9/2019 về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, làm cơ sở lựa 

chọn các dự án phát triển đô thị theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch phát 

triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội năm 2020; rà soát, tổng hợp nhu cầu nhà ở cho 
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công nhân các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở đề xuất, triển khai các dự án xây dựng 

nhà ở cho công nhân. Xây dựng xong hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh vào tháng 8/2019 theo đề cương và dự toán được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 23/4/2018. Đề xuất xây 

dựng quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thôn tin, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đang 

giao Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 8532/UBND-CN3 ngày 25/10/2019). 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án phát triển đô thị nhà ở trên địa bàn 

tỉnh, đã thu hồi 01 dự án không triển khai để dành quỹ đất cho các nhà đầu tư khác có 

tiềm lực, nhu cầu đầu tư thực sự nhằm thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư còn lại đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: 

Kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển khu công nghiệp theo quy hoạch và kế 

hoạch đã được duyệt. Đến hết năm 2019, tổng số các KCN trên địa bàn được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2020 là 18 KCN với 

quy mô 5.228ha. Đã có 09 KCN được thành lập và cấp giấy CNĐT/CNĐKĐT (trong 

đó, có 08 KCN đi vào hoạt động và 01 KCN đang thực hiện BT-GPMB) với tổng vốn 

đăng ký là 8.031,8 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư trực tiếp 7.914,82 tỷ đồng, vốn ngân 

sách nhà nước 117 tỷ đồng) và 117,42 triệu USD; diện tích đất được quy hoạch là 

1.842,62ha, gồm: 1.340,11 ha đất công nghiệp theo quy hoạch và 1.042,78ha đất công 

nghiệp đã BT-GPMB, xây dựng hạ tầng. Tổng vốn thực hiện đến hết năm 2019 là 

2.783,36 tỷ đồng, bằng 31,6% tổng vốn đăng ký và 66,49 triệu USD bằng 57% tổng 

vốn đăng ký. 

Hiện nay đã có 07 KCN (Kim Hoa, Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, 

Bá Thiện, Bá Thiện II, Thăng Long) xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với 

công suất thiết kế là 21.800 m3/ngày.đêm và đưa vào vận hành ổn định. Hạ tầng kỹ 

thuật ngoài hàng rào các KCN (giao thông, cấp điện, cấp nước, viễn thông) tiếp tục 

được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo kết nối và đáp ứng kịp thời với tiến độ đầu tư trong 

các KCN đã tạo diện mạo mới, hấp dẫn hơn cho môi trường đầu tư của tỉnh. Nhìn 

chung, các chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội.  

2.6. Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 

- Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, khuyến 

khích phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên kết sản 

xuất, tiêu thụ; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ sản xuất hàng hóa, gia trại, trang trại, doanh 

nghiệp tư nhân. Xây dựng các mô hình liên kết quy mô lớn theo chuỗi giá trị giữa 

nông dân, doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; các mô hình hợp tác xã, tổ hợp 

tác chuyên ngành phù hợp với cây, con, ngành nghề. 

- Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, cơ chế chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
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theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh, Kế hoạch 

số 175/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy sản thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo Nghị 

quyết số 201/2015/NQ-HĐND.  

- Thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, 

thủy sản: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ 17 cơ sở chăn nuôi bò sữa, nuôi trồng thủy sản và 

trồng rau quả áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). 15 cơ 

sở chăn nuôi lợn không thực hiện được quy trình trên do ảnh hưởng của bệnh dịch tả 

lợn Châu phi nên tạm dừng thực hiện từ 10/5/2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 3497/UBND-NN2. Do đó kết quả thực hiện quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản về số lượng chỉ đạt 50%. 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tuyên 

truyền đến doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 

22/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2020. Tạo mọi điều kiện, đặc biệt là đất đai, TTHC để doanh nghiệp đầu tư vào 

sản xuất, chế biến, liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản xuất đối với từng ngành hàng 

mà tỉnh có lợi thế như chăn nuôi, sản xuất rau quả. 

2.7. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 

- Về cải cách TTHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận liên quan đến lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường 54.090 hồ sơ, đã giải quyết 51.062 hồ sơ đạt 94,40% (giải quyết trước 

hạn và đúng hạn là 48.389 hồ sơ, chiếm 89,46%; chậm hạn là 2.673 hồ sơ, chiếm 

4,94%; hồ sơ bị trả lại là 50 chiếm 0,09%; hồ sơ rút lại là 37 chiếm 0,07%; đang giải 

quyết là 2.941 hồ sơ, chiếm 5,44%). Toàn bộ hồ sơ đã giải quyết xong đều trả cho các 

đơn vị đúng thời gian quy định. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 

2016-2020 tỉnh Vĩnh Phúc đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 49/NQ-CP 

ngày 10/5/2018. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thành phố tại Quyết định số 1390/QĐ-

UBND ngày 19/6/2018.  

- UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết về cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tổng số 151 công 

trình, dự án với tổng diện tích 226,25ha và chấp thuận Nhà nước thu hồi đất tổng 187 

công trình dự án với diện tích 633,86ha. Hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

và đã được UBND tỉnh phê duyệt và là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thu hồi, 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các thủ tục liên quan tới đất đai. 

2.8. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý 

phù hợp, hiệu quả: biên soạn tài liệu tổ chức hội nghị, tổ chức lớp tập huấn, phối hợp 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản pháp luật mới có 
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liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật của 

doanh nghiệp luôn kịp thời và đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Qua đó, giúp 

doanh nghiệp nắm bắt được nội dung các quy định pháp luật mới, hạn chế được rủi ro 

trong kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp ngày càng cao, góp 

phần ổn định được tình hình kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 

14/KH-UBND ngày 28/01/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-

HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 

trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó có xác định phổ biến pháp luật cho doanh 

nghiệp về lao động, BHXH, hợp đồng, thuế,… Tiếp tục duy trì mục “Văn bản hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, thường xuyên 

cập nhật và đăng tải những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của trung 

ương, HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tạo điều kiện 

cho việc tra cứu văn bản của doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội 

dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các cấp làm công 

tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả nổi bật sau khi thực hiện Nghị quyết: 

Việc thực hiện Nghị quyết đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện. Các nhiệm vụ, 

giải pháp trợ giúp phát triển kinh tế tư nhân được triển khai một cách đồng bộ như: 

công khai, minh bạch các TTHC nhất là trong các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đất 

đai, xây dựng; Hướng dẫn và thực hiện tốt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp, hỗ trợ thuế; Đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực; Hỗ trợ DNNVV 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ; Hỗ trợ xúc 

tiến thương mại, mở rộng thị trường; Hỗ trợ thương mại điện tử, thông tin quảng bá 

doanh nghiệp; mặt bằng sản xuất kinh doanh,..… đã góp phần nâng cao chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, một số sản phẩm của doanh nghiệp Vĩnh Phúc 

đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, gắn phát triển doanh nghiệp 

với bảo vệ môi trường.  

 Sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện phát triển kinh tế tư 

nhân đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc quản lý doanh 

nghiệp được tăng cường,…. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã giảm bớt những khó 

khăn, dần ổn định và đi vào sản xuất, nên tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của 

các doanh nghiệp có bước tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018. 

Năm 2019, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh tăng cao so với năm 

2018. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 115 

dự án gồm 45 dự án DDI và 70 dự án FDI. Tính đến hết năm 2019, số dự án còn hiệu 

lực đạt 1.146 dự án, gồm 759 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86.367,79 tỷ 

đồng và 388 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,498 tỷ USD. 
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2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn thấp, chưa 

tương xứng với tiềm năng. Mặc dù chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn đã ban hành nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa 

biết về chính sách hỗ trợ, chưa hiểu về trình tự, thủ tục,… Mặt khác, có nhiều doanh 

nghiệp muốn đầu tư nhưng địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp không nằm 

trong các quy hoạch của tỉnh như quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy hoạch cơ sở 

giết mổ gia súc gia cầm tập trung, quy hoạch phát triển rau an toàn,… Bên cạnh đó, 

chưa hình thành chuỗi liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp cung ứng đầu vào 

và doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra sản phẩm để doanh nghiệp có thể mạnh dạn hơn trong 

quá trình đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

- Đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Các doanh nghiệp chưa nhận thức được lợi ích khi tham gia các tổ chức trợ giúp 

pháp lý nên khi cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý, số doanh 

nghiệp tham gia còn hạn chế. Do đó, công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn trong chiêu 

sinh và thuyết phục doanh nghiệp tham gia tập huấn pháp luật về doanh nghiệp; 

- Ngoài ra, nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của pháp luật đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh chưa cao. Nên khi phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp chưa 

nhận thức được quyền lợi của mình trong việc yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước hỗ 

trợ pháp lý, cũng như chưa có thói quen xử dụng tư vấn pháp luật để giải quyết các 

tình huống pháp lý; 

- Số lượng doanh nghiệp dừng không hoạt động lớn (chiếm 27%). 

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn lao động còn gặp nhiều khó khăn, 

chưa kịp thời, nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu đột xuất về lao động để thực hiện 

theo đơn hàng. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm 

còn gặp nhiều khó khăn do đa phần người lao động có chất lượng cao tự liên hệ với 

doanh nghiệp.  

- Hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào một số KCN như Tam Dương, Lập 

Thạch, Sông Lô còn chưa đáp ứng yêu cầu và tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Mặt 

bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ hẹp và thiếu; các cơ sở sản xuất kinh 

doanh tại các làng nghề còn gây ô nhiễm môi trường. 

- Các cụm công nghiệp quy mô chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, 

kinh doanh. 

- Đồ án quy hoạch của tỉnh và việc chia tách KCN Tam Dương I và II chưa 

hoàn thiện nên chưa có cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển các KCN trong thời gian tới 

và gây khó khăn trong công tác BT-GPMB các KCN. 

- Việc huy động các nguồn lực khác ngoài nguồn vốn ngân sách để đầu tư kết 

cấu hạ tầng còn khó khăn; thu hút các dự án PPP còn hạn chế; Vướng mắc trong công 

tác bồi thường, GPMB có những lúc còn chậm, kéo dài; công tác bố trí tái định cư 

chưa đáp ứng được yêu cầu gây ảnh hưởng đến tiến độ GPMB; cơ chế chính sách có 
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nhiều thay đổi; quản lý nguồn gốc đất đai không chặt chẽ, công tác giải quyết các khó 

khăn vướng mắc trong GPMB còn chưa triệt để làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.  

3. Kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và các Bộ, ngành:  

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh để thủ tục đầu 

tư thông thoáng hơn, hạn chế quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tăng cường 

giám sát các bộ, ngành, địa phương về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là việc 

thực hiện bản cam kết đã ký giữa VCCI với các địa phương năm 2019. 

- Hoàn thiện cơ chế chính sách về các đảm bảo ưu đãi về thuế (TNDN, xuất, 

nhập khẩu) được duy trì ở mức ổn định và hấp dẫn cho phát triển các KCN. 

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu 

công nghiệp, khu kinh tế; Tiếp tục nâng cấp, hoàn  thiện, chuẩn hóa số liệu Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho các địa phương nhằm đáp ứng yêu 

cầu trợ giúp của các doanh nghiệp. 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản cụ 

thể hoá Luật, Nghị định về quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt là Luật Đất đai 

năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, có cơ chế, chính sách đầu tư mạnh cho 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tiếp 

tục chỉ đạo nghiên cứu đơn giản hoá TTHC về tài nguyên môi trường theo hướng đảm 

bảo nguyên tắc, đúng pháp luật, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các ngành, 

các cấp. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2020 

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của 

các cấp, các ngành thực hiện thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp cụ thể như sau: 

- Chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao 

tại Kế hoạch số 7516/KH-UBND ngày 27/9/2017 về thực hiện Chương trình hành 

động số 37-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát 

triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa;  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết số 01-NQ/TU 

ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 với 

mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí 

khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Cần có cơ chế chính sách mạnh mẽ hơn để khuyến 

khích kinh tế tư nhân phát triển, đây là giải pháp căn cơ, lâu dài, nhằm đảm bảo tính 

ổn định bền vững của nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào khu vực kinh tế nước ngoài; 

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 
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139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 10109/KH-UBND ngày 

19/12/2018 của UBND tỉnhvề triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP.  

- Chỉ đạo duy trì hoạt động đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền định kỳ để 

nắm bắt, kịp thời giải quyết triệt để những vấn đề mà doanh nghiệp kiến nghị. 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp 

vào các khu công nghiệp và thành phần kinh tế; 

- Công khai các quỹ đất quy hoạch đô thị để thu hút các dự án đô thị, du lịch, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh; 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, rà soát các dự án quá hạn đầu tư, chậm 

tiến độ để đề xuất thu hồi cho các nhà đầu tư khác thật sự có nhu cầu. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU 

ngày 28/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân 

trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa năm 2019. UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Các sở, ngành: KHĐT, XD, CT, NN&PTNT, 

BQLKCN tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TT-GT điện tử tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, CN2. 

(ĐHV-            b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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