
 

 

 

 

BÁO CÁO 

Phục vụ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2022 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 1715/SKH-ĐKKD, ngày 19/8/2021 

của Đoàn kiểm tra số 1266 tỉnh Đăk Nông về việc kiểm tra liên ngành kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 

2021-2022. Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện như sau: 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Để triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện năm 2022. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Krông Nô đã chủ động triển khai cho các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương trình 

về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh như: Quyết định số 

1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022; 

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 

221/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện về Triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/03/2022 về triển khai Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

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

năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 

02/8/2022 của UBND huyện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô và các văn bản 

pháp luật liên quan. 

2. Kết quả đạt được 

2.1 Về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh 

doanh 

Triển khai thực hiện Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 

về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

huyện Krông Nô cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2022. Đến nay hầu 

hết các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị mình. UBND huyện thường 

xuyên tổ chức họp, làm việc tập thể theo định kỳ tháng, quý….Để nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính năm 2022, ngày 21/4/2022, UBND huyện đã tổ chức 
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Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính - ISO 9001:2015 đánh giá nhằm rút 

kinh nghiệm kết quả chỉ số CCHC năm 2021, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC 

năm 2022, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành như: Báo cáo 

số 147/BC-UBND ngày 05/3/2022 về phân tích kết quả thực hiện chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021 và công tác triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm 2022; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/3/2022 kế hoạch duy trì, cải 

thiện và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 26/01/2022 phát động phong trào thi đua Cải cách hành chính 

năm 2022. 

Ngày 06/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND 

về việc Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động phân cấp quản lý nhà nước 

gắn với công tác cải cách hành chính, công tác Văn thư - Lưu trữ, kiểm soát 

thủ tục hành chính, Thi đua – Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và UBND các xã, thị trấn năm 2022. Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra từ Quý 

III/2022 đối với các cơ quan chuyên môn huyện và 07 UBND xã, thị trấn. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận giải quyết 

TTHC trên địa bàn, qua đó thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được cắt 

giảm đối với 24 thủ tục, các thủ tục được rút ngắn về thời gian ở các khâu như: 

lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng cắt giảm 28 % thời gian giải quyết TTHC, lĩnh 

vực cấp giấy phép kinh doanh cắt giảm 50 % thời gian giải quyết TTHC, lĩnh 

vực cấp phép xây dựng cắt giảm 40 % thời gian, các lĩnh vực khác cũng được 

cắt giảm tối thiểu 10 % thời gian và tối đa 50 % thời gian giải quyết TTHC 

nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư…. Các lĩnh vực 

quản lý thuế, phí, lệ phí được thống nhất minh bạch, quy trình thủ tục hành 

chính thuế đơn giản, khoa học. Triển khai công tác kê khai thuế qua mạng 

Internet; nộp thuế điện tử, hệ thống quản lý thuế tập trung TMS; kết nối thông 

tin 4 ngành Thuế - Hải quan – Kho bạc – Tài chính; triển khai dịch vụ nộp thuế 

điện tử với các ngân hàng thương mại. Hiện nay, toàn huyện đã có trên 90 % 

doanh nghiệp triển khai nộp thuế điện tử thuận tiện cho việc giao dịch, rút 

ngắn thời gian kê khai, nộp thuế. Qua việc phát động và thực hiện kết quả hiệu 

quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp địa phương hội nhập và phát triển” trên 

địa bàn huyện Krông Nô đã tạo động lực phát triển doanh nghiệp; tạo bước đột 

phá về chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; 

phát huy lợi thế tiềm năng của huyện trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 

của tỉnh Đắk Nông. 

2.2 Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ của 

đơn vị, nhất là bộ phận tham mưu nhiệm vụ và tiếp xúc trực tiếp với 

doanh nghiệp, nhà đầu tư: 

- UBND huyện đã chỉ đạo, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có trách 

nhiệm hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính đảm bảo 

đúng tiến độ: Ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
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61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính thay thế Quyết định 95/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC và xây dựng hành lang pháp 

lý thống nhất cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các 

cơ quan hành chính nhà nước, UBND huyện ban hành Quyết định số 867/QĐ-

UBND ngày 07/4/2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND huyện Krông Nô, theo đó Tổ 

trưởng là Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành viên là chuyên 

viên 13 phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và nhân viên Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện; 100% cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện có trình 

độ chuyên môn đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

Các xã, thị trấn đã thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 

làm việc tại bộ phần một cửa, một cửa liên thông, bố trí cơ cấu số lượng, chất 

lượng hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể Tổ trưởng 

bộ phận một cửa do 01 lãnh đạo UBND xã phụ trách, các thành viên là công 

chức chuyên môn gồm: Công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Địa 

chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, công chức Tư Pháp – Hộ 

tịch, ngoài ra còn bố trí một số chức danh công chức khác tùy thuộc vào tình 

hình thực tế của từng xã, thị trấn.  

2.3 Về triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND huyện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Krông Nô tham gia Đề án “Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” theo 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Quyết định số 

3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê 

duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk 

Nông đến năm 2025”; Dự thảo triển khai Chương trình phát triển thương mại 

điện tử của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 

10/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại 

điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk 

Nông, tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia Hội chợ 

hàng Việt Nam năm 2022 tại các tỉnh miền Tây nam bộ nhằm mục đích giới 

thiệu tìm năng, thế mạnh và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 

huyện như: Cà phê, ca cao, trái cây, gạo, sâm câu…Trong 6 tháng đầu năm 

2022 đã thực hiện kết nối 03 Hợp tác xã (HTX sản xuất nông, lâm nghiệp hữu 

cơ Quảng Phú, HTX Nông Nghiệp Krông Nô, HTX  Tin True Coffee) có các 

sản phẩm Ocop đạt 3 sao, 4 sao đưa các sản phẩm vào quảng bá, tiêu thụ tại 

siêu thị thành phố Hồ Chí Minh. 
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- UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 19/4/2022 

về hỗ trợ hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, phối hợp triển khai cho các xã, 

thị trấn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với doanh nghiệp viễn 

thông Viettel, Bưu điện huyện triển khai hướng dẫn, tập huấn đưa hộ sản xuất 

nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đến nay các hộ kinh doanh các thể và 

HTX đã có sản phẩm trên sàn thương mại điện tử như: Sản phẩm cam sành, 

quýt đường của HTX Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú; Gạo ST24 Krông 

Nô của HTX sản xuất lúa gạo Buôn Choah; gạo Buôn Choah của HTX nông 

nghiệp Buôn Choah; Cà phê bột của HTX Tin True Coffee; cà phê phin giấy của 

HTX Công Bằng Thanh Thái; Ca cao và Sôcôla Duy Nghĩa của HTX Nông 

nghiệp Krông Nô; Đông trùng hạ thảo của HTX  Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng 

trên sàn Postmart.vn và sàn Voso.vn. Thời gian tới doanh nghiệp viễn thông sẽ 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ công nghệ số cộng đồng để tổ chức tập 

huấn và hướng dẫn cài đặt cho người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số 

và tuyên truyền cho các HTX nông nghiệp, các hộ kinh doanh nông nghiệp để 

đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai chươngtrình hỗ trợđưa sản phẩm nông sản lên cửa 

hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử. 

- UBND huyện luôn chú trọng nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải 

quyết việc làm, chủ động kết nối doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động, 

nhằm đảm bảo giải quyết việc làm sau đào tạo, phấn đấu vượt kế hoạch đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tư 

vấn hỗ trợ xuất khẩu lao động. Trong năm 2022, dự kiến kinh phí Chương 

trình mục tiêu phân bổ cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện là 5,109 

tỷ đồng. 

- Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện sau khi được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt đều tổ chức công bố công khai theo quy định nhằm 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nắm 

bắt thông tin quy hoạch dễ dàng tiếp cận đất đai và đầu tư. Đã tiến hành rà soát 

quỹ đất sạch, xác định vị trí các khu đất trên địa bàn huyện để bổ sung vào 

danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện, bổ sung vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện như: 

+ Dự án: Nhà máy sản xuất lúa gạo xã Buôn Choah (đất sạch); 

+ Dự án: Chợ trung tâm xã Đức Xuyên; 

+ Dự án: Khu đô thị mới phía tây nam Hồ Đắk Mâm, thị trấn Đắk Mâm. 

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch giao cho nhà 

đầu tư: Hiện nay trên địa bàn huyện quỹ đất sạch để bố trí thu hút đầu tư còn 

nhỏ lẻ không đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, UBND huyện đã giới thiệu địa 

điểm, cung cấp thông tin hồ sơ địa chính khu đất, thông tin về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất để nhà đầu tư chủ động liên hệ để thỏa thuận với chủ sử 

dụng đất trong công tác giải phóng mặt bằng.  
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- Công tác rà soát quỹ đất, giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư: Phối hợp 

rà soát, giới thiệu các quỹ đất để lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch đất khu 

du lịch tại xã Buôn Choah, xã Nâm N’Đir, xã Nam Đà, xã Đắk Nang, xã 

Quảng Phú; giới thiệu địa điểm đầu tư thực hiện dự án cho các nhà đầu tư. 

- Về chính sách tập trung đất đai: Khuyến khích các nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực 

hiện các dự án 

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 692/UBND-TP ngày 19/4/2021 

về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ 

hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021, đặc biệt là các quy định có liên quan 

đến chi phí tuân thủ pháp luật. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, 

không tự đặt thêm điều kiện đầu tư kinh  doanh  trái  quy  định  của  pháp  luật; 

Công  văn  số 834/UBND-TP  ngày 06/5/2021 chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị,  

UBND  các  xã,  thị trấn  thực  hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý không rõ ràng, không cụ thể, thiếu 

tính khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền  hà  cho  

doanh  nghiệp; Báo  cáo  số 388/BC-UBND ngày 26/5/2022 về kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số,  nâng  xếp  hạng  chỉ số tuân  

thủ pháp luật 06 tháng đầu năm năm 2022. Tuy nhiên, trong thời gian qua do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức trên địa bàn huyện nên việc triển 

khai Chương trình hỗ trợ pháp luật cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động 

trên địa bàn huyện chưa được triển khai thực hiện. 

3. Những thuận lợi và khó khăn  

3.1. Thuận lợi 

Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ 

thiết thực cho sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hộ kinh doanh cá thể, HTX trong việc tiếp cận các chính sách ưu đãi 

về thuế, chính sách vay vốn ngân hàng. Đồng thời một số hộ cá thể kinh doanh 

đã bắt đầu chú trọng trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới 

trang thiết bị, công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật; giúp các hộ kinh doanh 

khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp có điều kiện nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hoạt động ổn định và phát triển.  

3.2. Khó khăn 

Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện hầu như là các 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực quản lý, năng lực tài chính còn yếu 

nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất và mở rộng kinh 

doanh. 

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở những quy 

định mang tính khuyến khích chung chung, chưa có những quy định ưu đãi rõ 

ràng. Một số chính sách khâu tổ chức thực hiện gặp nhiều vướng mắc như 

chính sách ưu đãi thuế, tín dụng, đất đai…. 
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Đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực nội dung chưa chuyên sâu, bám sát với 

nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hình thức tổ chức chưa linh hoạt do đó làm 

giảm sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp 

Trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính bước 

đầu đã cho kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả chưa cao do nhiều phần mềm 

còn bất cập, các tính năng chưa sát với yêu cầu hoặc chưa được khai thác triệt 

để. Việc trao đổi qua mạng thông tin nội bộ còn hạn chế, đặc biệt đối với tuyến 

xã, phường, thị trấn do trình độ tin học của một số cán bộ chưa tốt, trang thiết 

bị còn chưa đáp ứng theo yêu cầu dẫn đến việc tiếp nhận thông tin từ doanh 

nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc.  

 Mặc dù xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 

cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng nhưng trong quá trình 

thực hiện vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, các 

đơn vị, việc thực hiện chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là UBND một số xã. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, giới thiệu sản phẩm… chưa được thường xuyên, nội 

dung tuyên truyền chưa được phong phú, đa dạng, chưa thực sự tạo ấn tượng 

đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dẫn đến kết quả thu hút đầu tư chưa tương 

xứng với tiềm năng của huyện. 

Công tác đào tạo, tâp huấn nâng cao nghiệp vụ xúc tiến đầu tư cho cán 

bộ, công chức chưa được quan tâm nhiều. 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dự liệu, cải 

cách hành chính gắn với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu, mong đợi của nhân dân và doanh nghiệp tham gia 

đầu tư trên địa bàn huyện. 

Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực 

hiện đầu tư, xây dựng hạ tầng còn chậm. 

4. Đề xuất, kiến nghị   

- Tiếp tục giới thiệu cho huyện những nhà đầu tư tiềm năng về khảo sát 

đầu tư các lĩnh vực: Phát triển dịch vụ lịch; xây dựng siêu thị, chợ nông thôn; 

xây dựng nhà máy sản xuất chế biến nông sản, sản xuất gạch không nung trên 

địa bàn huyện. 

- Có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như: chính sách đầu tư, chính 

sách thuế, chính sách với DNNVV, doanh nghiệp mới khởi nghiệp… giúp cho 

doanh nghiệp phát triển thuận lợi. 

- Đề nghị các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách trên địa bàn 

huyện tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể được 

vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 của Chính phủ về Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 



7 

  

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. 

- Đề UBND tỉnh ban hành ban hành các chính sách ưu đãi, các chính 

sách hỗ trợ cho vay vốn, đào tạo, tập huấn cho cán bộ chủ chốt của doanh 

nghiệp, HTX; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ kết nối 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…cho các doanh nghiệp, HTX. Khuyến 

khích các doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp, thành lập mới hoạt động các lĩnh 

vực chế biến nông sản và tiêu thụ sản phẩm 

- Tăng cường công khai minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan 

tới doanh nghiệp, rà soát, sửa đổi các quy định liên quan tới doanh nghiệp 

nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi và gia tăng các nguồn 

lực sẳn có của các doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đồng bộ 

về thuế, bảo hiểm, đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư…. 

- Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ lãnh 

đạo doanh nghiệp, trang bị kiến thức về pháp luật, nâng cao kỹ năng cho cán 

bộ, công chức về đổi mới công nghệ, phát triển thị trường./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH-ĐT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 

 


