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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025 

 

 Thực hiện Công văn số 888/SKHĐT-DNKTTT của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021- 2025, UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2021 – 2025 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại 

Nghị quyết 10-NQ/TW, Luật Hỗ trợ DNNVV, các nghị định của Chính phủ, các 

quyết định hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn huyện; tạo môi trường 

đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các DNNVV đóng góp 

ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các 

ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DNNVV 

trên địa bàn huyện. 

Ưu tiên hỗ trợ DNNVV hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm 

của huyện và có giá trị gia tăng cao, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện. 

Tiến hành lồng ghép chương trình hỗ trợ DNNVV với các kế hoạch, 

chương trình của các ngành, các đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết 

kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

II. ĐỐI TƯỢNG  

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và 

vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DNNVV 

1. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 
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Các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong huyện, thực hiện tốt kế 

hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/03/2019 của UBND huyện Đình Lập về thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện, nâng cao năng lực điều hành 

(DDCI) cấp huyện năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp huyện trên cơ sở chỉ số DDCI hàng năm luôn đứng trong nhóm 

các huyện phía trên. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm giáo dục đạo đức công vụ để chuyển nhận thức và hành động hàng ngày 

của cán bộ, công chức từ “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp” 

và “phục vụ tổ chức, công dân” theo đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

2. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

Các cơ quan chức năng của huyện tập trung tuyên truyền vận động các hộ 

kinh doanh có quy mô lớn, doanh thu và mức khoán thuế cao chuyển đổi thành 

lập doanh nghiệp. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ 

trợ kinh phí làm con dấu, miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép knh doanh 

lần đầu, miễn, giảm tiền sử dụng đất; 

Phối hợp, hỗ trợ thực hiện công khai dịch vụ công của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư do Trung tâm Xúc tiến đầu tư cung cấp tại bộ phận một cửa, Phòng Tài 

chính – Kế hoạch của UBND huyện.  

3. Trợ giúp về tài chính, thuế 

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tư vấn về tài chính, tín dụng, quản lý đầu tư 

để các DNNVV tiếp cận được các nguồn vốn, các chính sách tín dụng ưu đãi. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật thuế, các thủ 

tục hành chính thuế, đặc biệt các chính sách về ưu đãi thuế đối với DNNVV; kịp 

thời triển khai, hướng dẫn các DNNVV áp dụng chính sách thuế khi có sự thay 

đổi có liên quan đến DNNVV. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế trong kê khai, nộp thuế, 

quyết toán thuế. Hiện đại hoá việc thực hiện thủ tục hành chính thuế bằng phần 

mềm ứng dụng. 

4. Hỗ trợ đổi mới công nghệ 

Khuyến khích DNNVV đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị kỹ thuật theo 

chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Giới thiệu, cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị cho các DNNVV, hỗ 

trợ đánh giá lựa chọn công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

thay thế công nghệ lạc hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động. 

5. Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực. 
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Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 

mở các lớp đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho 

DNNVV của huyện, và kết nối các chương trình đào tạo nguồn nhân lực lao 

động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội hàng năm tổ chức. 

6. Hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, tư vấn doanh 

nghiệp. 

Cập nhật kịp thời lên cổng thông tin điện tử của huyện các văn bản quy 

phạm pháp luật, các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ 

DNNVV, thông tin về chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giúp 

DNNVV có điều kiện được hỗ trợ về các nội dung cơ bản của pháp luật kinh 

doanh. 

7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường 

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh; 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường tìm đầu ra mới cho sản 

phẩm; tạo ra nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Hỗ trợ, kết nối đưa sản phẩm của DNNVV tới các siêu thị, trung tâm 

thương mại trên địa bàn tỉnh. 

8. Hỗ trợ tìm mặt bằng sản xuất 

Thực hiện công khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch 

phát triển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tại địa phương để nhân 

dân và các nhà đầu tư biết, tự quyết định và thực hiện dự án đầu tư theo quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

Khuyến khích doanh nghiệp tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu 

tư. Địa phương tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp 

thực hiện đầu tư. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Là đầu mối triển khai các văn bản, chính sách hỗ trợ DNNVV đến các cơ 

quan, ban ngành và doanh nghiệp của huyện. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế 

hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh hàng năm và báo cáo tổng kết thực hiện. 

  

Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn trong quá trình thực hiện trợ giúp phát triển DNNVV trên địa bàn huyện 

theo kế hoạch đã được duyệt. 
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Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư sở Kế hoạch và 

Đầu tư mở các lớp tập tuấn, đào tạo cho doanh nghiệp và kết nối các chương 

trình xúc tiến đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp. 

Kết nối giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ của tỉnh với 

các doanh nghiệp của huyện nhằm tạo môi trường trao đổi, học tập kinh nghiệm. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Lựa chọn các nhóm ngành ưu tiên giàu tiềm năng để hỗ trợ nâng cao năng 

lực cạnh tranh, phát triển liên kết ngành và xúc tiến kết nối kinh doanh với các 

doanh nghiệp lớn.  

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại hàng năm và kết nối kinh 

doanh qua các kênh, khu vực thị trường. Hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực công 

nghệ, trình độ kỹ thuật cho DNNVV.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính 

“Một cửa điện tử” trên địa bàn huyện, đăng tải các thông tin về tình hình kinh tế 

xã hội, kế hoạch, phương án quy hoạch... lên cổng thông tin điện tử của huyện 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp hỗ trợ phát triển DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp qua đó lồng ghép 

thực hiện các Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập. 

5. Ngân hàng trên địa bàn huyện 

Các Ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng, đơn 

giản thủ tục cho vay, cải tiến công tác đánh giá tài sản thế chấp, tìm biện pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế 

tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 

6. Phòng Tư pháp 

Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện theo đúng tinh thần kế hoạch đã xây dựng hàng năm qua đó tạo 

chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân 

thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, 

phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

đặc biệt chú ý tới các DNNVV. 

7. Trung tâm GGNN - GDTX: 

Rà soát và lồng ghép các giải pháp tăng cường đầu tư và phát triển dạy 

nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật trong 

DNNVV. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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Thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất, diện tích đất dành cho 

DNNVV thực hiện dự án sản xuất kinh doanh. 

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các DNNVV tìm kiếm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh, giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình tiến hành 

các TTHC liên quan tới lĩnh vực đất đai, quy hoạch sử dụng đất thuộc thẩm 

quyền quản lý của phòng chuyên môn. 

9. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc hỗ 

trợ DNNVV theo nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 

đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của từng doanh nghiệp 

trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển DNNVV, góp phần giảm 

thiểu tối đa chi phí gia nhập thị trường và sản xuất, kinh doanh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương 

hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương), ngân sách huy động của hội, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện, ngân sách tài trợ khác … 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                                                                      
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện;   (eOffice) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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