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Số:23 /KH-SKHĐT An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2017 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Phát triển doanh nghiệp và thực hiện 

“Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

Phát triển doanh nghiệp và thực hiện “Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang, tập trung 

vào những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai đồng bộ những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực hiện 

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch số 115/KH-

UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện “Năm Doanh 

nghiệp” tỉnh An Giang. 

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của 

Sở nói chung và các phòng, trung tâm thuộc Sở nói riêng trong việc góp phần cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ 

trợ doanh nghiệp phát triển. 

- Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, thông 

thoáng, thân thiện, minh bạch chính sách, xóa bỏ rào cản, tạo thuận lợi nhất cho 

mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; qua đó góp 

phần thu hút, kêu gọi đầu tư vào tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 

hội của tỉnh. 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở, công chức, viên chức tập trung triển khai 

nhiệm vụ của mình trên quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp , 

nhà đầu tư trong việc thực hiện các quy định của nhà nước; cải tiến quy trình, thay 

đổi lề lối, tác phong làm việc và đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm tối đa chi 

phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước. 

- Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc những việc làm được, chưa 

được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp thiết 

thực, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động nhằm xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng thời tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của Trung ương, của 

tỉnh nhằm duy trì, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

2. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

3. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các phòng, trung tâm thuộc 

Sở khẩn trương triển khai thực hiện, có phân công, phân nhiệm triển khai từng 

phần việc cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các công 

chức, viên chức bộ phận mình quản lý; định kỳ báo cáo kết quả về Trung tâm Hỗ 

trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

III- NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Nhóm nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính; cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

a) Nội dung: 

- Triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của 

chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định 

hướng đến năm 2020; 

- Triển khai đồng bộ những giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

của tỉnh: mục tiêu đưa An Giang vào nhóm tốt của năm 2017, nâng mức độ hài 

lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 

377/CTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

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

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nội 

dung Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện Cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về 

việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. 

b)  Chủ trì thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp. 

c) Phối hợp thực hiện: Các Phòng, Trung tâm có liên quan. 

2. Nhóm nhiệm vụ thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

a) Nội dung: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách ưu 

đãi đầu tư của Trung ương và của tỉnh ban hành. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 

40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
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chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

98/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Ngay khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa của tỉnh. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó ưu tiên đối tượng là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập. 

b) Chủ trì thực hiện: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân. 

c) Phối hợp thực hiện: Các Phòng, Trung tâm có liên quan. 

3. Nhóm nhiệm vụ thực hiện về lựa chọn nhà thầu trong mua sắm công 

a) Nội dung: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn về ưu đãi trong lựa 

chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm công cho các đối tượng được hưởng 

ưu đãi là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để các chủ đầu tư (hoặc bên 

mời thầu) tổ chức thực hiện đúng quy định. 

b)  Chủ trì thực hiện: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và 

Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư. 

c) Phối hợp thực hiện: Các Phòng, Trung tâm có liên quan. 

4. Nhóm nhiệm vụ thực hiện xúc tiến thương mại và đầu tư 

a) Nội dung: 

- Định kỳ rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cập nhật, điều chỉnh bổ 

sung những thông tin cơ bản mà nhà đầu tư quan tâm; in ấn và công bố công khai 

thông tin công khai rộng rãi danh mục dự án trên các phương tiện truyền thông. 

Nội dung cần làm rõ hình thức kêu gọi đầu tư, lĩnh vực ưu tiên, các chính sách liên 

quan... 

- Tích cực tranh thủ Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia; tăng cường hợp 

tác tổ chức xúc tiến các nước (như EuroCham, Amcham, Kotra, Jetro...) tranh thủ 

các chương trình hỗ trợ cho tỉnh tăng cường năng lực canh tranh, xây dựng cơ sở 

dữ liệu hỗ trợ hoạt động xúc tiến; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các tổ chức tư vấn, 

các quỹ đầu tư... tăng cường năng lực quản lý doanh nghiệp, khai thác các nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển, kỹ thuật... 

b) Chủ trì thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp 

c) Phối hợp thực hiện: Các Phòng, Trung tâm có liên quan. 

5. Nhóm nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, 

khuyến khích khởi nghiệp 

a) Nội dung: 

- Thực hiện những chính sách hỗ trợ để đạt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 

có 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập; hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động 
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theo loại hình doanh nghiệp 01%/năm tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động trên 

địa bàn huyện của năm trước; toàn tỉnh có tổng số hộ chuyển sang doanh nghiệp là 

700 doanh nghiệp/năm. 

- Tổ chức đăng ký thành lập mới, thay đổi, bổ sung nội dung đã đăng ký 

doanh nghiệp chỉ trong 01 ngày làm việc. 

- Tổ chức mạng lưới đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua mạng. 

- Tư vấn miến phí, mẫu biểu hóa, cung cấp các file mềm hồ sơ thủ tục thành 

lập doanh nghiệp (kể cả điều lệ mẫu tham khảo), hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp (kể cả điều lệ mẫu tham khảo) trên website của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư và cho đối tượng có nhu cầu.  

b) Chủ trì thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

c) Phối hợp thực hiện: Các Phòng, Trung tâm có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị 

mình phụ trách. Đồng thời, cụ thể thành nhiệm vụ, công việc để tập trung chỉ đạo, 

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên 

lĩnh vực mà Sở phụ trách.  

Định kỳ trước ngày 05 của tháng cuối quý (báo cáo quý) và trước ngày 25 

tháng 11 (báo cáo năm), báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Hỗ trợ doanh 

nghiệp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời 

phản ánh, xin ý kiến Ban Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./. 

 

* Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BGĐ Sở KH&ĐT;  

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 

 


		2017-03-30T08:35:11+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




