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KẾ HOẠCH 

Phát triển doanh nghiệp huyện Văn Lãng năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/2/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020, UBND 

huyện Văn Lãng ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Văn Lãng năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng trên địa bàn 

huyện, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi 

trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp. 

Tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

phát triển bền vững và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện Văn Lãng. 

2. Yêu cầu  

Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện vừa đẩy nhanh về số lượng, 

vừa bảo đảm yêu cầu về chất lượng. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện cần nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. 

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp 

trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, qua đó đề ra các cơ chế chính sách, 

các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Phấn đấu 

tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh của cộng đồng 

doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của 

huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp 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 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, 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. 

II. MỤC TIÊU 

Trong năm 2020, UBND huyện phấn đấu có 35 doanh nghiệp được thành 

lập mới trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu của UBND tỉnh Lạng Sơn phân giao. 

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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Tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh 

vực có tiềm năng để đẩy mạnh, phát triển nền kinh tế - xã hội của huyện trong 

năm 2020. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Thực hiện rà soát, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường xây dựng, tạo lập môi 

trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, thuận lợi 

nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh. 

2. Triển khai, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư, cơ chế chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các 

chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn theo nghị quyết  số 12/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh; thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND 

ngày 14/2/2020 của UBND huyện về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị Quyết 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 huyện Văn Lãng giai đoạn 2020-2025. 

3. Nâng cao vai trò, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

về tinh thần thái độ phục vụ nhân và doanh nghiệp; tăng cường công tác phối 

hợp thực thi công vụ trong việc thực hiện thủ tục hành chính và công khai minh 

bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

4. Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Đổi 

mới công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh 

nghiệp, bảo đảm vừa cung cấp đủ lao động qua đào tạo với yêu cầu sử dụng lao 

động của các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giới thiệu việc làm đáp ứng 

được yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. 

5. Tập trung phát triển về số lượng, chất lượng doanh nghiệp, trong đó ưu 

tiên hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, phát 

triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của 

huyện. Phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng 

cường công tác thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp 

lý; khuyến khích tạo điều kiện và có các chính sách hỗ trợ để các hộ kinh doanh 

mở rộng quy mô, đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

6. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện. Tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính 

quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc tạo môi trường thuận lợi cho 

các doanh nghiệp hoạt động. 

7. Xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp hàng năm nhằm tránh 

chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, đồng 

thời tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra cũng như công tác theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau 

thanh tra tại doanh nghiệp, với mục tiêu tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp 
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hoạt động ổn định và phát triển lành mạnh trong khuôn khổ quy định của pháp 

luật, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

8. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp vi phạm 

pháp luật. Đồng thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị 

của doanh nghiệp. 

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện trong công tác kiểm tra, giám sát các phòng, 

ban chuyên môn, các đơn vị, UBND các xã và thị trấn thực hiện kế hoạch.   

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Kế hoạch số 1152/KH-UBND ngày 

20/05/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiêm 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. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp tiếp 

cận, thực hiện các chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tạo điều kiện cho các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận một cách thuận lợi các thông tin liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác 

rà soát các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên bắt buộc 

phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định; phối hợp với các ngân hàng 

trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện mở tài 

khoản giao dịch ngân hàng thuận tiện, nhanh chóng để doanh nghiệp gia nhập 

thị trường. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp các vướng mắc, khó 

khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn huyện và đề xuất UBND huyện 

chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện. 

Tham mưu UBND xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ theo quy định để đảm 

bảo bố trí ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động 

khác thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện thụ hưởng. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, 

UBND các xã và thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND 

huyện để báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan  liên quan thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính; chủ động rà soát, đề xuất, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện triển khai Kế hoạch số 1848/KH-UBND ngày 

30/11/2016 của UBND huyện Văn Lãng về triển khai thực hiện Chương trình 
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trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 106/KH-

UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện về triển khai , thực hiện Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính Phủ  về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Văn Lãng. Tăng cường công tác phổ biến 

pháp luật, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ chức các hội thảo, 

hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản, cung cấp thông tin 

pháp lý cho đối tượng là người hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý, tư vấn và giải đáp pháp 

lý cho doanh nghiệp. 

3. Phòng Nội vụ 

Đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính Phủ  về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

1450/KH-UBND ngày 29/9/2016 về cải cách hành chính nhà nước huyện Văn 

Lãng giai đoạn 2016-2020. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn huyện.  

Tổ chức truyên truyền quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các sản 

phẩm từ nông, lâm, thổ sản của huyện. Thu hút và tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp có quy mô lớn trong và ngoài địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chú trọng công tác thực hiện rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đơn 

giản hóa các thủ tục và nội dung hồ sơ không cần thiết;  giải quyết dứt điểm các 

vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai; tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp hoạt động. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, 

giám sát các công trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp trong việc xử lý chất 

thải, mức độ ảnh hưởng môi trường để có biện phạp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm 

soát chất lượng hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công xây dựng công trình, trách 

nhiệm pháp lý  của các doanh nghiệp tham gia xây dựng công trình. 

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh 

vực xây dựng cho doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo nâng 

cao tay nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, tay nghề cao trên địa bàn 

huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên 

địa bàn huyện. 



5 

 

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch này của UBND 

huyện; Kế hoạch số 1152/KH-UBND ngày 20/05/2019 của UBND huyện về 

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

tiếp tục thực hiện những nhiêm 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. 

Tăng cường phát sóng các chương trình khởi nghiệp trên sóng địa phương 

và biểu dương những doanh nghiệp đi đầu trong việc khởi nghiệp sáng tạo, áp dụng 

khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

9. Bảo hiểm xã hội huyện 

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kê khai thu, chi bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các thủ tục chi trả bảo hiểm y tế cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia 

hoặc chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

của người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong các 

doanh nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.  

10. Chi cục Thuế huyện 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự thủ tục, hồ sơ nộp thuế 

nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình 

thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải 

cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục 

hành chính về thuế, phí, lệ phí. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác chống thất thu 

ngân sách, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp , các đơn vị kinh 

doanh có biểu hiện gian lận về thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách và tạo môi 

trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và công bằng. 

11. Huyện Đoàn 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi 

nghiệp sáng tạo trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đến 

người dân, các doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên. Vận động thanh niên, sinh 

viên chủ động học tập, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh, dám nghĩ dám làm, khởi nghiệp sáng 

tạo; tổ chức các chương trình tham quan thực tế, học tập các mô hình làm kinh 

tế hiệu quả của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tiêu biểu nhờ áp dụng khoa 

học kỹ thuật, công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

12. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Văn 

Lãng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Văn Lãng. 

Triển khai hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp 

nhằm kịp thời  giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, tạo  
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điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả. 

Tăng cường đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn về phát triển 

kinh tế, nâng cao chất lượng tín dụng, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, ưu tiên 

hỗ trợ vốn cho nông nghiệp nông thôn, các hộ sản xuất kinh doanh, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

13. Đội quản lí thị trường số 7, Công an huyện 

 Phối hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 

35/KH-BCĐ ngày 14/2/2020 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc triển khai công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm 

những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, buôn lậu, buôn bán 

hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm về an toàn môi 

trường... để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và 

kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.  

 14. UBND các xã, thị trấn 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 

và thực hiện Kế hoạch này của UBND huyện tới các doanh nghiệp, tổ chức, hộ 

kinh doanh hoạt động trên địa bàn. 

 Tổng hợp thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, hợp tác xã đến Văn 

phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Thống 

kê, cập nhật các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đang hoạt động trên địa 

bàn quản lý để kịp thời báo cáo UBND huyện giải quyết. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai thực 

hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo định kì sáu tháng trước ngày 15 tháng 6 và 

báo năm trước ngày 15 tháng 12 báo cáo UBND huyện và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư theo quy định. 

 2. Thủ trưởng các phòng, ban, nghành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tổ 

chức quán triệt, thực hiện triển khai Kế hoạch đạt mục tiêu đã đề ra. 

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 UBND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH và ĐT tỉnh;       

- TT Huyện ủy;         (B/c) 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 
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