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PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

VÀ CHỈ THỊ 26/CT-TTG CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUÝ I/2020 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG CỦA 

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt 

nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp: 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2020 tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 

21/01/2020; Trong đó, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với 4.301 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức khối nhà nước. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Nội vụ 

chủ trì cùng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 

các lớp đào tạo theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu tập 

trung vào các lĩnh vực như: kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên 

viên chính; kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; nghiệp 

vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng; về hội nhập kinh tế quốc tế, về pháp luật tôn giáo; lĩnh vực đầu tư xây dựng 

theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch và các 

nghị định, thông tư,  hướng dẫn có liên quan,... Nội dung, chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng được triển khai toàn diện và đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thông qua các 

lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức được cập nhập, trang bị những kiến 

thức mới, từ đó nâng cao năng lực, kỹ năng trong thực thi công vụ, phát huy được 

năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều 

chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trƣờng và quyền kinh doanh 

của doanh nghiệp: 

Thưc̣ hiêṇ Luâṭ Quy hoac̣h số 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch ; Ngày 

18/4/2018, UBND tỉnh Viñh Phúc đa ̃ban hành văn bản số 2642/UBND chỉ đaọ  

các sở, ngành, UBND các huyêṇ, thành phố triển khai thi hành Luật Quy hoạch và 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ; trong đó đa ̃chỉ đaọ  các sở , ban, ngành, 
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đơn vi :̣ (i) không đề xuất điều chỉnh , lâp̣ mới , thẩm điṇh và phê duyêṭ các quy 

hoạch trái với hệ thống quy hoạch đã được nêu trong Luật Quy hoạch ; (ii) Rà soát, 

đề xuất và thực hiện bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa , dịch vụ, 

sản phẩm cụ thể , ấn định khối lượng , số lươṇg hàng hóa , dịch vụ, sản phẩm được 

sản xuất , tiêu thu ;̣ (iii) dừng triển khai thực hiện đối với các quy hoạch đang tiến 

hành lập ; đa ̃đươc̣ lâp̣ , điều chỉnh , thẩm điṇh mà chưa đươc̣ phê duyêṭ nhưng 

không phù hơp̣ Luâṭ Quy hoac̣h. 

 Hiêṇ nay , UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang giao các cơ quan chuyên môn lập 

nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để 

trình Hội đồng thẩm định làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.  

3. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp 

theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, 

doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài, định hƣớng gắn kết đến thị trƣờng quốc tế: 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay thu hút được nhiều nhà đầu tư, doanh 

nghiệp lớn thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ có nền công nghiệp tiên tiến vào đầu 

tư chủ yếu là  sản xuất, lắp ráp, công nghiệp phụ trợ như:  Honda, Toyota (Nhật 

Bản), Piaggio (Italia), Shinwon, Bang Joo, Cammsys, Sindoh (Hàn Quốc),...; từng 

bước hình thành các ngành công nghiệp chủ lực, các công ty này cần rất nhiều 

doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.  

Bước đầu đã hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc liên kết, 

hợp tác với một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia hoạt 

động cung cấp một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI tham 

gia vào chuỗi giá trị cung ứng linh kiện, sản phẩm hỗ trợ. Trong thời gian tới tỉnh 

tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng 

cho doanh nghiêp lớn phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh. 

4. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 

Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng hình thành và phát triển vùng nguyên 

liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản: 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 01 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực 

hiện chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 

của Chính phủ là Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp Tam Đảo. Đến nay, 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Nông 

công nghiệp Tam Đảo thành Công ty TNHH 2 thành viên theo quy định tại nghị 

định nêu trên. 

 5. Đẩy mạnh, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc; bán vốn 

nhà nƣớc tại các doanh nghiệp mà Nhà nƣớc không cần nắm giữ, bao gồm cả 

những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trƣờng, tạo 

cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tƣ nhân phát triển: 

5.1. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: 

Hiện nay, công tác sắp xếp đổi mới DNNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cơ 

bản đã hoàn thành theo phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Các DNNN hoạt động đều bảo toàn được vốn nhà nước giao và sản xuất 
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kinh doanh có lãi. Tính đến hết năm 2019, tổng số DNNN trên địa bàn tỉnh đã thực 

hiện sắp xếp, đổi mới là 48 đơn vị (41 doanh nghiệp và 07 đơn vị trực thuộc), trong 

đó: (1) Cổ phần hóa: 37 đơn vị; (2) Chuyển thành Công ty TNHH: 06 đơn vị; (3) 

Chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên: 01 đơn vị; (4) Bán doanh nghiệp: 01 

đơn vị; (5) Giải thể: 03 đơn vị. 

 Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 

nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020. 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay còn 05 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 

gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và 04 Công ty TNHH 

MTV Thủy lợi (Lập Thạch, Liễn Sơn, Phúc Yên, Tam Đảo). Vì vậy, trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay không còn DNNN thuộc đối tượng tiếp tục thực hiện sắp 

xếp, đổi mới theo hình thức cổ phần hóa. Riêng đối với 04 Công ty TNHH MTV 

Thủy lợi sẽ thực hiện sắp xếp, đổi mới khi có hướng dẫn của Trung ương. 

5.2. Công tác thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

5.2.1. Kế hoạch thực hiện: 

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai 

đoạn 2017-2020; Trong đó quy định đến hết năm 2019, UBND tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc 

thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp, gồm:  

- Năm 2017, thực hiện thoái vốn tại 03 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nước 

sạch Vĩnh Phúc, bán 61,59% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Môi trường và công 

trình đô thị Phúc Yên, bán 50,46% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Môi trường và 

dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, bán toàn bộ 35% vốn điều lệ. 

- Năm 2018, thực hiện thoái vốn tại 02 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, bán 61,75% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Quản lý và 

sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc, bán 40,48% vốn điều lệ. 

- Năm 2019, thực hiện thoái 35% vốn điều lệ còn lại tại 04 doanh nghiệp: 

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, bán 35% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên, bán 35% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, bán 35% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Quản lý và 

sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc, bán 35% vốn điều lệ. 

5.2.2. Kết quả thực hiện: 

- Căn cứ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Văn bản 

số 375/TB-VPCP ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ), trong đó quy định: 

“Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn 

thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội tại Thông báo số 3072/TB-TTKQH ngày 25/9/2019, chưa thực hiện chuyển 

giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC đối với doanh nghiệp thuộc 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc đang tiếp tục triển khai các bước thực hiện thoái vốn đối với 03 doanh 

nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần môi trường 

và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên và Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị 

Phúc Yên.  
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- Đối với lộ trình thoái vốn của 02 Công ty, gồm: Công ty Cổ phần Quản lý 

và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1. Hiện 

nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu trình Thủ tướng Chính ban hành 

Quyết định sửa đổi Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, trong đó lộ trình 

thưc hiện thoái vốn đối với 02 Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa 

đường bộ Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện 

sau năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chờ Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, trên cơ sở 

đó, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

6. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xã hội phát triển: Tính đến 

nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký 

thành lập loại hình doanh nghiệp xã hội. Trong thời gian tới, nếu có tổ chức, cá 

nhân đăng ký thành lập loại hình Doanh nghiệp xã hội để hoạt động, khi đó tỉnh sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để loại hình doanh nghiệp này 

hoạt động và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CHỈ 

THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/6/2017 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

10/6/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về tăng cƣờng trách nhiệm của ngƣời 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nƣớc các cấp trong công tác cải cách thủ 

tục hành chính: 

1.1. Công tác chỉ đạo thực hiện: 

Cải cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh đề cao, tích cực chỉ đạo các 

cấp, các ngành triển khai thực hiện. Được xác định là một trong những yếu tố quan 

trọng thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh,... xây dựng 

các chuyên mục tuyên truyền về  công tác CCHC... để đông đảo các tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân biết. 

Trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 

CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/12/2019  về việc thực hiện CCHC tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2020. Trong đó, đề ra 07 nội dung thực hiện, gồm: về cải cách thể chế; 

về cải cách TTHC; về cải cách tổ chức, bộ máy; vây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền 

hành chính nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC. Hiện 

nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020 thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ 

sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, ban hành 

các Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 rà soát, đánh giá đơn giản hóa 

thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14/02/2020 truyền thông về 
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công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

1.2. Xây dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính: 

Để đẩy mạnh công tác CCHC nói chung và việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông nói riêng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-

UBND ngày 13/9/2018 quy định một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có tiêu chí lấy kết quả thực hiện CCHC để 

xét khen thưởng. Việc lấy kết quả công tác CCHC là một tiêu chí đánh giá, xem 

xét thi đua, khen thưởng đã góp phần kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức, cá 

nhân, các điển hình tiên tiến để nhân rộng gương người tốt, việc tốt từ đó hình 

thành phong trào thi đua trong thực hiện CCHC của tỉnh, cũng như trong kế hoạch 

CCHC hàng năm yêu cầu các đơn vị lấy kết quả thực hiện kế hoạch là cơ sở để 

đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm của cá nhân và tập thể. Đồng thời, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt Kế 

hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh 

Vĩnh Phúc năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 12/02/2020 kiểm tra việc 

thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế 

hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2020 thực hiện công tác quản lý thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Công tác giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Trong thời gian từ 

01/01/2020 đến hết 28/02/2020, bộ phận một cửa liên thông đăng ký doanh nghiệp 

đã giải quyết cho 1.003 lượt TTHC (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), trong đó: tiếp nhận và cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 173 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; Số 

vốn đăng ký đạt trên 857 tỷ đồng; Đăng ký thay đổi cho 225 doanh nghiệp và đơn 

vị trực thuộc; Thông báo thay đổi cho 179 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; Tiếp 

nhận và cấp cho 15 doanh nghiệp chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; Làm 

thủ tục giải thể cho 23 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; Số doanh nghiệp tạm 

ngừng kinh doanh có thời hạn là 183 doanh nghiệp; Đăng ký mẫu dấu cho 205 

doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. 

1.3. Về đề xuất thành lập 1 đơn vị đầu mối thống nhất tiếp nhận và xử lý hồ 

sơ, thủ tục hành chính: 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo lập được đầu mối chung quản lý, 

vận hành thống nhất, thuận tiện, hiện đại, giải quyết nhanh, có hiệu quả hồ sơ 

TTHC của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, ngày 08/8/2017, UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 9/01/2020 thành lập Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Vĩnh Phúc.  
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UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 

22/02/2019 về việc phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục TTHC tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tổng 

số 1.463 TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Vĩnh Phúc; 121 TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị 

và 05 TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng áp dụng chung trên địa bàn 

tỉnh. Căn cứ Danh mục TTHC này, các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh mục 

các TTHC và TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Vĩnh Phúc, Danh mục TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ 

quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. 

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.799 TTHC đã công bố tính đến ngày 

10/11/2019, trong đó: Cấp tỉnh: 1.400 TTHC (1.331 TTHC tiếp nhận, trả kết quả 

tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, 69 TTHC để lại cơ quan, đơn vị), cấp 

huyện: 272 TTHC, cấp xã: 108 TTHC, 19 TTHC đặc thù do tỉnh quy định. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã thực hiện kết nối, tích hợp cổng DVC và hệ thống 

một cửa điện tử của tỉnh với cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc xây dựng, kết nối 

hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ tại Văn bản số 1007/VPCP-KSTT ngày 11/02/2020 và số 598/VPCP-

KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc đang chỉ đạo, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng Đề án hệ thống 

thông tin bao cáo của tỉnh Vĩnh Phúc bảo đảm chất lượng, theo quy định. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nƣớc, kết 

hợp phƣơng thức thanh toán điện tử; phát huy hiệu quả chính quyền điện tử: 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, 

ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; Kế hoạch số 

6457/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Trong đó, có 366 danh mục TTHC dịch công 

trực tuyến mức độ 3 và 4 (cấp tỉnh 322 danh mục, cấp huyện 39 danh mục, cấp xã 

05 danh mục) thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm 

tra đối với doanh nghiệp: 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan 

thanh tra của tỉnh trước khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. 

Thanh tra tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở, 

ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh 
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tra ngay từ khi xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra. Tiến hành nắm tình hình, thu 

thập thông tin, tài liệu trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các doanh 

nghiệp nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp 

thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong 

cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra; giảm thiểu đến mức 

tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Thực hiện 

nghiêm việc công khai các TTHC, cập nhật thường xuyên các TTHC về tiếp công 

dân, giải quyết KNTC, PCTN trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh, tại trụ sở 

Thanh tra tỉnh, bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin 

đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg 

gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 

04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững đến năm 2030.   

Trong quý 1 năm 2020, Thanh tra tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra hành 

chính. Để quản lý các doanh nghiệp sau đăng ký hoạt động kinh doanh hiệu quả, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 

4. Xây dựng cơ chế dành khu đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

các khu, cụm công nghiệp: 

Ngày 10/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc; trong đó tỉnh đã quy hoạch thêm 1.881 nghìn ha đất 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ nâng tổng diện tích đất cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 3.631ha, chiếm 2,94% 

tổng diện tích đất tự nhiện của tỉnh. 

UBND tỉnh đã tổ chức lập xong quy hoạch chi tiết và phê duyệt QHCT 25 

khu đất cho DNNVV thuê, gồm: thành Phố Phúc Yên (01 khu); huyện Bình Xuyên 

(02 khu); huyện Tam Dương (07 khu); huyện Yên Lạc (02 khu); huyện Vĩnh 

Tường (03 khu); huyện Tam Đảo (01 khu); huyện Lập Thạch (05 khu); huyện 

Sông Lô (04 khu).  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 09/18 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư, tổng diện tích quy hoạch 1.842,62ha, tổng số vốn đăng ký là 8.031.87 

tỷ đồng và 117,4 triệu USD. Tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 

1.379,9ha, diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 

1.042,78ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê là 640,29ha. 

UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 32 cụm công nghiệp với 

tổng diện tích đất quy hoạch trên 600 ha, đến nay đã có 14 CCN đã được hình 

thành với tổng diện tích đất quy hoạch là 343,49ha. UBND tỉnh công khai, minh 

bạch thôn tin các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị được phê 

duyệt trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp được tiếp cận thông tin kịp thời về quy hoạch xây dựng. 
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

Tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 tiếp tục giữ nhịp độ tăng 

trưởng tốt với 8,05%/năm; môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện. 

Tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2019, cùng với sự vào cuộc 

của các cấp, các ngành và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh trong việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình hành động số 4324/CTHĐ-

UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP 

ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

từ các cấp chính quyền từng bước vượt qua khó khăn, nhất là trong thời điểm quý 

I/2020 dưới tác động của dịch COVID 19, với kết quả cụ thể như sau: 

1. Ban hành một số chính sách thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP: 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 

Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về một số biện pháp đặc thù 

thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Để 

triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, UBND tỉnh đã ban hành các 

quyết định quy định cụ thể mức hỗ trợ gồm: (1) Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2017 về thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án; (2) Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2017 về thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án; (3) Quyết định 

số 38/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 về thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo 

và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND; 

(4) Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 quy định về hỗ trợ doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (5) Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 

01/11/2017 về việc thực hiện hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư. 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 5687/KH-UBND ngày 

01/8/2018 của UBND tỉnh 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 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể nhiệm vụ các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ, có hiệu quả. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết: số 50/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2018 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021; 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; số 89/2019/NĐ-HĐND ngày 

11/12/2019 về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; số 90/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. 

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 

2019 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính 

phủ và quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định của 
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Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hiện nay, 

UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Phát triển doanh nghiệp: 

Ước 3 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 260 doanh 

nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.880 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và 

tăng 4,03% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời cũng có 186 

doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng hoạt động, tăng 4,1 lần so với cùng kỳ năm 

2019 và có 16 doanh nghiệp đăng ký giải thể, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm 

2019. Lũy kế toàn tỉnh có 10.901 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn 

đăng ký trên 123.000 tỷ đồng, trong đó có 7.693 doanh nghiệp thực tế hoạt động 

(tương đương 73,3% doanh nghiệp đăng ký) và 3.208 doanh nghiệp tạm dừng kinh 

doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể. Dịch Covid-19 cùng với những tác động từ 

những yếu tố khác đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình phát triển doanh nghiệp 

và làm cho số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinhdoanh trong quý I tăng cao so 

với cùng kỳ năm 2019 cho thấy bên cạnh những hạn chế về quy mô doanh nghiệp, 

năng lực tài chính, năng lực quản trị, năng lực sản xuất kinh doanh yếu,... còn phản 

ánh tâm lý thận trọng của người dân và doanh nghiệp trước diễn biến của dịch 

bệnh, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng để chờ đợi qua thời kỳ khó khăn rồi quyết 

định tiếp tục hoạt động hay giải thể. 

Đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 

5116,879 tỷ đồng, giảm 12,96% so với cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài đạt 4.888,391 tỷ đồng, giảm11,76% so với cùng kỳ; doanh nghiệp 

nhà nước 41,815 tỷ đồng giảm 28,12% so với cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh 186,673 tỷ đồng giảm33,33% so với cùng kỳ. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 35/NQ-CP và các cơ 

chế chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp: 

Thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin về cơ chế chính sách, thông 

tin thị trường, môi trường sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp chủ động nắm 

bắt kịp thời; xây dựng kế hoạch giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến độc giả, khán giả, người dân. Tôn vinh các 

doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20 /KH-UBND ngày 06/02/2020 về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020. 

3 tháng đầu năm 2020, Báo Vĩnh Phúc đã đăng tải trên 300 tin, bài, ảnh 

tuyên truyền về sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn. Trong đó, tập trung 

tuyên truyền doanh nghiệp tích cực phòng chống Covid 19, đảm bảo an toàn phòng 

dịch cho người lao động, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, 

thường xuyên thông tin kịp thời chủ trương phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, nhất là các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Tuyên truyền hoạt động 

xúc tiến đầu tư trong nước, nước ngoài của đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh; Những thuận 

lợi, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình làm thủ tục liên quan 

đến thành lập mới, giải thể doanh nghiệp; Các cơ chế, chính sách mới của trung 
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ương và của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển,... để các doanh nghiệp 

nắm bắt kịp thời. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 13 chuyên mục giới 

thiệu văn bản pháp luật mới có hiệu lực; tổ chức 03 Tọa đàm về tìm hiều một số 

quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, về hợp đồng dân sự trong Bộ luật dân 

sự,… Xây dựng chuyên mục tọa đàm tháng 3 với chủ đề “Tìm hiểu một số quy 

định về hợp đồng dân sự trong Bộ luật dân sựnăm 2015” nhằm giúp doanh nghiệp 

tìm hiểu rõ hơn các quy định trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  Cổng Thông 

tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chuyên trang cung cấp đầy đủ 

thông tin đầu tư, TTHC cho doanh nghiệp và những chính sách mới. Nổi bật là 

thông tin về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; dự án kêu gọi đầu tư; thông tin về 

các khu, cụm công nghiệp. Liên tục cập nhật các văn bản, chính sách, chế độ thuế 

mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, chú 

trọng tuyên truyền Luật quản lý thuế sửa đổi,... trên trang thông tin điện tử của 

ngành thuế Vĩnh Phúc.  

  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người sử 

dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa và giải quyết đình công lãn 

công không đúng pháp luật thông qua chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật”, “Bản tin 

công đoàn”, chuyên mục “Lao động và công đoàn”. 

 4. Cải cách TTHCtạo môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi: 

4.1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư: 

- Đơn giản các TTHC trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

Hồ sơ không cần phải có văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề;  

- Thời gian thành lập doanh nghiệp: Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp xuống dưới 03 ngày làm việc (trước đây là 05 ngày) theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư: Giảm từ 30-50% thời gian so với quy định của Luật Đầu tư. 

- Thời gian giải quyết TTHC về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh giảm ít nhất 30% thời gian so với quy định. 

- Tỷ lệ đăng ký qua mạng điện tử: Đối với các thủ tục đầu tư nước ngoài 

thực hiện 100% đăng ký qua mạng theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với thủ tục 

thành lập doanh nghiệp qua mạng ngày càng tăng cao, cụ thể: Năm 2016 tỷ lệ đăng 

ký kinh doanh qua mạng đạt tỷ lệ 0,96%, năm 2017 đạt tỷ lệ 7,78%, năm 2018 đạt 

tỷ lệ 20,5%, năm 2019 đạt tỷ lệ gần 40%. 

4.2. Tiếp cận đất đai: 

- Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đã thực hiện rút ngắn 

thời gian từ 30 ngày theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP xuống còn 18 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất là 03 ngày làm việc. 

4.3. Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Thời gian đăng ký quyền sở 

hữu, sử dụng tài sản trên đất hiện nay được quy định không quá 20 ngày làm việc. 
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Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 15 

ngày là đã thực hiện xong và chuyển trả hồ sơ cho doanh nghiệp. 

4.4. Thời gian thông quan hàng hóa: Thời gian đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

4.5. Cải cách hành chính thuế: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo ngành thuế 

Vĩnh Phúc đã tiến hành rà soát cắt giảm nhiều TTHC về thuế, cụ thể: tiến hành tập 

huấn hướng dẫn kê khai thuế qua mạng Internet cho 100% doanh nghiệp đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cắt giảm số lần khai thuế GTGT theo 

tháng xuống khai thuế theo quý; Bãi bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua 

vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT; 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; cắt 

giảm TTHC để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước từ 537 

giờ/năm xuống còn 115 giờ/ năm. Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC 

thuế thông qua việc khai thuế qua mạng internet và nộp thuế điện tử trên địa bàn 

tỉnh đạt 100%. 

5. Đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, giải quyết khó khăn, 

vƣớng mắc của doanh nghiệp: 

Trong quý I/2020, tổ chức 02 cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động bởi dịch bệnh 

Covid-19; đồng thời duy trì thường xuyên tổ chức Chương trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh gặp gỡ doanh nhân vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần nhằm lắng nghe các ý kiến 

chia sẻ về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp. Đối thoại doanh nghiệp đã tạo điều kiện giải quyết sớm 

các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh, qua 

đó đã ngăn chặn được nhiều vụ việc có dấu hiệu phức tạp, không để xẩy ra đình 

công, lãn công trên địa bàn. Trong quý I/2020, trên địa bàn tỉnh đã có 04 cuộc 

ngừng việc tập thể liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Ngay sau 

đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức đối thoại với người lao động giải quyết kịp 

thời các kiến nghị, đề xuất của người lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động. Do vậy, không để xảy ra tình trạng ngừng việc kéo 

dài gây mất an ninh chính trị, ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp. 

6. Công khai minh bạch thông tin:  

Các chính sách, quy hoạch của tỉnh được công khai trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh và của các sở, ngành. Đồng thời, tỉnh đang triển khai vận hành hệ thống 

cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư, công khai các thông tin liên quan đến đầu tư, 

kinh doanh phục vụ nhu cầu tìm hiểu và tra cứu của các nhà đầu tư và doanh 

nghiệp, bao gồm các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hệ thống hạ tầng và 

dịch vụ, các quy hoạch của tỉnh, thông tin về nguồn nhân lực, các chính sách ưu 

đãi, định hướng thu hút đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư, các chi phí liên quan đến quá 

trình đầu tư,…Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có cổng, 

trang thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ với Cổng TT-GTĐT tỉnh, được vận 

hành tập trung tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, cập nhật dữ liệu theo quy định. 
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7. Kết quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp:  

7.1. Thông tin, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp: 

Thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật như: luật đất đai, 

môi trường đầu tư kinh doanh; công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, các bộ TTHC về đất đai để doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi; công 

bố giá vật liệu xây dựng và lập chỉ số giá xây dựng hàng tháng, quý kịp thời và sát 

với thị trường; điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp tham gia hoạt 

động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng; công tác 

thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế dự toán,… các công trình sử dụng vốn nhà 

nước và vốn ngoài nhà nước trên tinh thần tiết giảm các thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thẩm định. 

Hướng dẫn 05 đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 02 doanh 

nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 01 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã 

vạch cho sản phẩm, hàng hóa. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chất lượng thép nhập khẩu 

cho 71 lượt đơn vị. Đa ̃th ực hiện kiểm định, hiệu chuẩn được 8.433/8.605 PTĐ 

(đạt/tổng số); kiểm định, kiểm xạ trong y tế được 10 máy Xquang, 06 phòng đặt 

máy Xquang; thí nghiệm vật liệu xây dựng: 57 mẫu, tổ mẫu; thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm hàng hóa: 05 mẫu; Hướng dẫn 01 doanh nghiệp thực hiện quy 

định pháp luật lao động về việc làm thêm giờ từ trên 200 đến 300 giờ. Tiếp nhận 

và chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài của 12 đơn vị sử dung 24 vị trí 

việc làm; Tiếp nhận và cấp m ới, cấp l ại 12 giấy phép lao đ ộng cho người nước 

ngoài; Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 03 người lao động người nước 

ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh; Xác nhận thu hồi giấy phép lao đ ộng của 06 

công ty với 15 giấy phép lao đ ộng nước ngoài. Tiếp nhận và xác nhận cho 02 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai báo nhu cầu sử dụng máy móc , vật tư, thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngăṭ về an toàn lao động. 

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX): Quý I/2020 (từ 

01/01/2020 đến 5/03/2020): có 13 doanh nghiệp đăng ký tham gia, 102 sản phẩm 

chào bán, 925 link liên kết từ các máy tính khác trên internet xem và tìm kiếm các 

sản phẩm, dây chuyền thiết bị, hướng dẫn và tư vấn cho hơn 30 doanh nghiệp gọi 

điện tới tổng đài VPTEX, 39 Email từ các doanh nghiệp gửi đến xin báo giá thiết 

bị và đề nghị tư vấn. Lũy kế (từ 01/01/2017 đến 5/3/2020): đã có 644 doanh nghiệp 

đăng ký tham gia Sàn, 3450 sản phẩm chào bán, 176 sản phẩm chào mua, 6890 

link liên kết từ các máy tính khác trên internet xem và tìm kiếm các sản phẩm, dây 

chuyền thiết bị, hướng dẫn và tư vấn cho hơn một nghìn doanh nghiệp gọi điện tới 

tổng đài VPTEX, 502 Email từ các doanh nghiệp gửi đến xin báo giá thiết bị và đề 

nghị tư vấn. 

7.2. Công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV; Tổ chức hội nghị 

tập huấn chính sách: 

Quý I/2020 dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã tác động không nhỏ đến các hoạt 

động giải quyết việc làm và giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Quý I năm 2020, toàn 

tỉnh ước giải quyết viêc̣ làm cho 2.930 lao đôṇg , đaṭ 12,7% so với kế hoac̣h và 

bằng 49,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: giải quyết việc làm trong nước đối 
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với 2.800 lao đôṇg và đưa lao đôṇg đi làm  viêc̣ có thời haṇ ở nước ngoài đ ối với 

130 lao đôṇg. Các cơ quan chức năng đã tổ chức 02 phiên giao dịch giới thiệu việc 

làm, kết quả đa ̃có 17 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại Sàn, số lao động 

đăng ký taị sàn là 79 người, số lao động được tuyển tại sàn là 54 người, số người 

đươc̣ tư vấn về chính sách lao động và việc làm là 835 lươṭ người. 

Đối với lĩnh vực dạy nghề, trong quý tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị và 

đăng ký số lượng thí sinh tham dự kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2020, đồng thời 

chỉ đạo các đơn vị giáo dục dạy nghề thực hiện kế hoạch tuyển sinh, qua đó đã 

tuyển được 3.293 người đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ cao đẳng và trung cấp 

chưa tuyển được học sinh. Về an toàn lao động: trên địa bàn tỉnh đã có 856 người 

nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số người có quyết định hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp hàng tháng là 932 người, số tiền trợ cấp thất nghiệp 13.844,4 triệu 

đồng, có 3.142 lượt người được tư vấn việc làm, có 1.756 người chấm dứt hưởng 

trơ ̣cấp thất nghiêp̣ và 78 người taṃ dừng hưởng trơ ̣cấp thất nghiêp̣.  

7.3. Về công tác giao đất cho doanh nghiệp: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban 

hành Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 

năm 2020-2024; Theo quy định bảng giá 5 năm 2020-2024 đã xác định giá đất cho 

hầu hết khu đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định, 

yên tâm cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

7.4. Trợ giúp vay vốn tín dụng cho các doanh nghiệp: 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các TCTD triển 

khai một số cơ chế, chính sách cho vay hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và 

NHNN Việt Nam, gồm: Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (với mức 

lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất chung từ 1,5-2%); Chính sách cho vay đối 

với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Cơ chế về lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên; 

Chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định số 111/2015/NĐ-

CP; Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP; Triển khai các giải 

pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Kết quả cho vay doanh nghiệp quý I/2020: Kết quả, đến thời điểm 

29/02/2020, cho vay 3.033 doanh nghiệp, với dư nợ đạt 38.643 tỷ đồng, chiếm 

49,58% tổng dư nợ; tăng 2,65% so với cuối năm 2019. Hai tháng đầu năm 2020, 

các TCTD đã giải ngân cho vay mới đối với 123 DN, đạt dư nợ 3.297 tỷ đồng. Ứơc 

đến 31/3/2020, cho vay 3.050 DN, đạt dư nợ 38.800 tỷ đồng, tăng 3,07% so với 

cuối năm 2019. Trong đó, cho DNNVV vay vốn tính đến 29/2/2020: số DNNVV 

có quan hệ tín dụng với ngành ngân hàng là 2.729 DN, dư nợ 16.159 tỷ đồng, giảm 

0,25% so với cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 48,82% dư nợ cho vay doanh nghiệp; Kết 

quả cho vay doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiến đến 29/2/2020: đạt 363,22 tỷ 

đồng; Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 đến thời điểm 

29/2/2020: Miễn giảm lãi vay cho 31 khách hàng, dư nợ 546,52 tỷ đồng; cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 11 khách hàng, dư nợ 246,43 tỷ đồng; 

cho vay mới 13 khách hàng, dư nợ 31,76 tỷ đồng. 

Hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng thông qua Qũy Đầu tư phát triển và Bảo 

lãnh tín dụng: Số dư bảo lãnh tín dụng ước đến 31/3/2020 là 32,9 tỷ đồng; Số dư 



14 

 

nợ cho vay đầu tư ước đến 31/3/2020 đạt 92 tỷ đồng. Kết quả hoạt động của Quỹ 

phát triển KH&CN: Phê duyệt, phối hợp cùng Ngân hàng giải ngân cho 01 dự án 

đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ với số vốn vay 8,4 tỷ đồng. 

Hướng dẫn, phê duyệt thẩm định 02 dự án ứng dụng KHCN mua sắm mới máy 

móc với số vốn vay gần 12 tỷ đồng. 

7.5. Hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; nâng cao năng suất 

chất lượng: 

 Gắn kết việc nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá 

trình chuyển giao, đổi mới, phát triển công nghệ trong các doanh nghiệp. Ứng 

dụng từ kết quả các tiến bộ KH&CN mới nên quy trình sản xuất có công nghệ hiện 

đại hơn, từ đó sản phẩm của doanh nghiệp có chất lượng tốt hơn. Đồng thời doanh 

nghiệp tiết kiệm được năng lượng đầu vào và giảm thiểu chất thải ô nhiễm môi 

trường ở đầu ra của của quá trình sản xuất. 

Thường xuyên quảng bá xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, tìm đối 

tác kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường.  Giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, 

sản phẩm hàng hoá trên Website Công Thương Vĩnh Phúc và bản tin Công 

Thương; thường xuyên tuyên truyền đưa tin các hoạt động xúc tiến Thương mại 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phối hợp với Trung tâm Công 

nghiệp - Thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) duy trì Website “Thương mại 

Vĩnh Phúc” và trao đổi thông tin hai chiều, đảm bảo nguồn thông tin cho các các 

doanh nghiệp quan tâm. 

 8. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp: 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Tỉnh đã chủ 

động triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng theo kế hoạch đảm bảo chính 

xác, khách quan, giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình 

thường của doanh nghiệp. Hiện nay, Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 

16/2017/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng 

ký kinh doanh.  

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế: Cục thuế tỉnh cũng đã phối hợp 

với Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành công khai trước kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp; không thanh tra, kiểm tra khi không có 

căn cứ theo quy định của pháp luật.  

 

PHẦN II 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, TÁC ĐỘNG  

CỦA NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

Việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Chỉ thị 26/CT-TTg đã nhận được sự 

quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng sự nỗ 

lực của các cấp, các ngành, nhiều giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đã 

được triển khai đồng bộ như: tăng cường công tác cải cách TTHC; Đào tạo nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tư vấn 

hướng dẫn doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ; Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, 

mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp; Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, nguồn vốn, tiếp 

cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý. Đồng thời, nâng 

cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ trong các hoạt 

động hỗ trợ, liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.  

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

đã có nhiều chuyển biến rõ nét đáng được ghi nhận: Thời gian thực hiện TTHC đã 

được rút ngắn so với quy định như cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp 

quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... Việc cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC đã giảm đáng kể thời gian đi lại và chi phí của người dân, 

doanh nghiệp. Công tác tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi được tỉnh 

quan tâm,... Bên cạnh đó, trong quý I/2020 Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các 

sở, ngành chú trọng, quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid 19 đã góp 

phần mang lại sự yên tâm cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.  

 II. HẠN CHẾ, VƢỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTg 

Dịch Covid-19 cùng với những tác động từ những yếu tố khác đã phần nào 

ảnh hưởng đến tình hình phát triển doanh nghiệp và làm cho số lượng doanh 

nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong quý I/2020 tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 

cho thấy bên cạnh những hạn chế về quy mô doanh nghiệp, năng lực tài chính, 

năng lực quản trị, năng lực sản xuất kinh doanh yếu... còn phản ánh tâm lý thận 

trọng của người dân và doanh nghiệp trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều doanh 

nghiệp tạm ngừng để chờ đợi qua thời kỳ khó khăn rồi quyết định tiếp tục hoạt 

động hay giải thể. 

Tỉnh đã ban hành Quy hoạch Cụm công nghiệp và quy hoạch chi tiết các 

khu đất cho DNNVV thuê. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay Ngân sách tỉnh 

không được đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp, hạ tầng các Khu đất cho 

DNNVV thuê. Trong khi đó, tỉnh chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư thực hiện 

đầu tư phát triển hạ tầng các Cụm công nghiệp, Khu đất cho DNNVV thuê. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng “một cửa 

nhiều khóa”, doanh nghiệp và tổ chức công dân vẫn phải liên hệ với các bộ phận 

chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC. 

Các dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp tại tỉnh còn thiếu, chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp như kế toán, kiểm toán, tư vấn, đại lý thuế, hải quan chưa đáp ứng được 

yêu cầu của các doanh nghiệp. Chất lượng đội ngũ luật sư chưa cao, thiếu cả về số 

lượng và chất lượng. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện thủ 

tục đất đai còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và 

sự phối hợp của các cấp, các ngành chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, giá đất tại các khu 

công nghiệp còn cao khiến giảm sức hấp dẫn đầu tư vào các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh.   
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Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác và 

công khai các loại thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa 

các cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhà 

đàu tư chưa nhịp nhàng, hiệu quả. 

Việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh vẫn còn hạn chế, số 

lượng doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn 

chế; chưa xây dựng được phong trào khởi nghiệp, chưa có cơ chế khuyến khích các 

hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp. 

 

PHẦN III 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTg 9 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Ban hành cơ chế chính sách 

Tiếp tục tham mưu, trình HĐNĐ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành các chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp trên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2021-2025. 

Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 

số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục cụ thể hóa triển khai các quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV,  

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 

2021 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủy về phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.   

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng, quán triệt về mục tiêu và nhiệm 

vụ của Nghị quyết 35/NQ-CP tới từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm thể hiện 

tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

phát triển sản xuất, kinh doanh; 

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 4324/CTHĐ-UBND 

ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã phải bám sát nội dung nhiệm vụ được phân công tại Chương trình 

hành động để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời 

nghiêm túc thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất những giải 

pháp có liên quan đến ngành lĩnh vực mình nhằm thực hiện hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp hiệu quả; quyết liệt triển khai Kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích khởi 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm ươm mầm, phát triển, khuyến khích các ý tưởng 

kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới. 
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- Tiếp tục thực hiện rà soát TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù 

hợp với các quy định của pháp luật. Công khai quy trình, thủ tục hành chính tại cơ 

quan, đơn vị cũng như trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thực hiện 

cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành 

chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan tới doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các 

quy trình làm việc trong hệ thống quản lý chất lượng ISO; 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong đó đặc biệt quan tâm 

thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ trong đó quan tâm giải quyết triệt để 

khó khăn vướng mắc đem đến sự hài lòng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ động 

xây dựng quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cơ hội đầu tư, môi trường đầu tư 

kinh doanh của tỉnh. 

- Tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền để lắng 

nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Các sở, ngành: KHĐT, TC, CT, 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 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 

 


		vinhdh@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-29T10:11:30+0700


		haintv@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-31T11:19:29+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-31T14:10:59+0700


		2020-03-31T14:11:23+0700


		2020-03-31T14:11:39+0700


		2020-03-31T15:05:28+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử<congthongtin@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




