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KẾ HOẠCH 

Phát triển doanh nghiệp huyện Đình Lập năm 2020 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020, UBND huyện 

Đình Lập xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đình 

Lập năm 2020 cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

 Phấn đấu đến hết năm 2020 thành lập mới  được từ 05 - 07 doanh nghiệp, 

nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên trên 30 doanh nghiệp. Nâng 

cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp đã thành lập, tạo nền 

tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

theo hướng nhanh và bền vững. 

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy 

phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả các cơ 

chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 

thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp; tạo thêm nhiều công ăn 

việc làm, thu nhập ổn định và bảo đảm quyền lợi cho người lao động; thu hút 

vốn đầu tư cho phát triển, tăng nguồn thu ngân sách huyện và đóng góp ngày 

càng cao vào phát triển kinh tế của huyện.  

2. Yêu cầu 

Các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ gia đình, cá 

nhân thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh 

nghiệp bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.  

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bám sát các nội dung, quy 

định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo 

đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, trình tự, thủ 

tục theo quy định. 

 Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, của UBND tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ 

và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn 

tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp 

thuộc ngành quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/chi-thi-15-ct-ttg-2018-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-384225.aspx
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II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền 

- Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức và người dân về đường lối phát triển và chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, 

Luật Doanh nghiệp 2014 đến các cá nhân, các hộ kinh doanh về những lợi ích từ 

việc chuyển đổi hoạt động từ hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh 

nghiệp. 

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành động số 33/CTr-UBND ngày 28/9/2016 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. 

Triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế 

tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có quy mô lớn, có doanh thu 

và mức khoán thuế cao, nhất là các hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn 

uống, dịch vụ vận tải và kinh doanh bán lẻ để chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đẩy 

mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện dịch vụ bưu chính công 

ích trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các 

doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với công tác cải cách 

hành chính, đặc biệt là các cơ quan thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. 

Giao Phòng Nộ vụ huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu 

UBND huyện tổ chức, triển khai nội dung trên. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính 

phủ; Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

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 2020.  

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện tổ chức, triển 

khai nội dung trên. 

3. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND huyện về Triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-35-nq-cp-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-2020-2016-311331.aspx
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24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên 

địa bàn huyện Đình Lập  

4. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

Chủ động, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ 

quan liên quan tích cực triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển đổi 

từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, đối với các nội dung: Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ thủ 

tục hành chính thuế và chế độ kế toán, hỗ trợ thẩm định, cấp giấy phép kinh 

doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,…Hỗ trợ các Doanh 

nghiệp theo Chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển doanh nghiệp gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội. 

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban - 

ngành: 

Tư vấn các thủ tục thành lập doanh nghiệp, các chính sách về thuế, bảo 

hiểm, lao động... để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng cần thành lập, chuyển đổi; 

qua đó, giúp các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể yên tâm thành lập doanh nghiệp, 

hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh. Chủ động phối hợp với Trung tâm xúc 

tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc hướng dẫn hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp.   

Vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh số và mức khoán 

thuế cao, thường xuyên sử dụng hoá đơn hoặc các hộ kinh doanh lớn, doanh số 

và mức khoán thuế cao (từ 20 triệu đồng/tháng trở lên) chuyển đổi thành doanh 

nghiệp, để thực hiện nghĩa vụ thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế; trong đó tập 

trung vào nhóm ngành nghề dịch vụ Karaoke, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cơ sở 

y tế tư nhân, những ngành nghề có hướng phát triển và ổn định. 

Căn cứ các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ 

đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm 2020, tham mưu UBND huyện triển 

khai kịp thời, đầy đủ đến các đối tượng được hỗ trợ theo quy định.  

Là cơ quan đầu mối tiếp nhận kiến nghị, phản ảnh khó khăn, vướng mắc 

của Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. 

4.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng: 

 Căn cứ vào hướng dẫn của các Sở - Ngành hướng dẫn, triển khai có hiệu 

quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 đến Doanh nghiệp, HTX, 

và người dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, các đơn vị liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ 

quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu đã đề ra.   
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2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tại Kế hoạch này khẩn trương 

xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 

6 và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình 

hình triển khai, thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo định kỳ sáu tháng 

và cả năm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện chấn chỉnh kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt; đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết phải điều chỉnh , bổ 

sung Kế hoạch này, các đơn vị chủ động phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn huyện; 

- Các cơ quan đoàn thể huyện; 

- Trung tâm PT quỹ đất; Trung tâm DVNN; 

Trung tâm GDTX, GDNN và Trung tâm VH, TT 

và TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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