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BAO CÁO
So' kt 05 nàm thirc hin Chtrong trInh hành dng s 92-CTHD/TU
ngày 17/10/2017 cüa Tinh üy
Thrc hin Cong van s 477/SKH-DN ngày 16/3/2022 cüa S& K hoch và
Dâu tu ye vic so kêt 05 näm thc hin Chuong trInh hành dng so 92-CTHD/TU
ngày 17/10/20 17 cüa Tinh üy, UBND huyn báo cáo nhu sau:
I. Dánh giá chung:
Thirc hin Chucing trinh hành dng s 92-CTHD/TU ngày 17/10/20 17 cüa
Tinh üy ye thuc hin "Nghj quyêt so 1 0-NQ/TW ngày 03/6/2017 cia Ban C'háp
hành Trung u'o'ng Dáng Khóa XII ye phát triên kinh té hr nhán trO' thành mt5t
d.5ng 4c quan trQng cia nén kinh tê thj truàng djnh hu'ói'ig xâ h5i chz nghia,
nhftng näm qua, UBND huyn dà xác djnh dñng vai trô cüa kinh té tu nhân trong
thai k' day manh cong nghip hóa, hin dai hóa và hi nhp quôc tê. Doanh
nghip và di ngü doanh nhân huyn Cam L dã khOng ngrng trithng thành và
lan manh, dóng gop tIch crc vào sir phát trién kinh tê- xã hi cüa huyn. Näm
2017, toàn huyên có 101 doanh nghip, 19 hgp tác xâ, 1449 h kinh doanh thI
den nay dã có 162 doanh nghip, 17 hçip tác xã và 2134 h kinh doanh hoat dng
trén dja bàn.
S luçing và quy mO cüa các doanh nghip, hqp tác xã, h kinh doanh dã
không ngrng lan manh, dóng gop tIch circ vào sir phát triên kinh te - xã hi, giái
quyét vic lam cho ngu?ii lao dng và các van dê an sinh xä hi, xóa dói, giám
nghèo.. .Vic phát triên kinh te tu nhân dà tao ra nhiêU co hi trong dâu tix, kinh
doanh. Doanh nghip, hcip tác xà, h kinh doanh duqc h trçi Ye CO ch tài chInh,
dirge tao hành lang thông thoáng, thun igi, ho trg dào tao nghê cho lao dng, mt
bang kinh doanh, CO S h tang.. .Tuy nhiên, ,trong bôi cánh day manh cOng
nghip hóa, hin dai boa dat nuâc, vic phát triên kinh té tu nhân tai huyn Cam
LO con dimg truóc nhiêu khó khan, tháCh thüc do thiêu von san xuât, cong ngh
COn hn chê, chü yeu là dira vào kinh nghim, truyên thông kinh doanh....
II. TInh hInh thiyc hin các nhim vii cii th tti Chu'o'ng trInh hành
ctng so 92-CTHD/TU:
1. Cong tác tuyên truyn, thông nhât nhn thfrc, tir tu'&ng, hành dng
trong triên khai các chü trtro'ng, chInh sách ye phát triên kinh tê tir nhân:
Các Cp üy dàng, chInh quyn, Mtt trn T quc và các t chüc chInh trj xâ hi day math cong tác tuyên truyên nâng cao nhn thüc cUa cà h thông chInh
trj, eác tang lap nhân dan dan, cong dông doanh nghip, tao sr dông thun trong
xã hi ye khuyên khIch, tao diêu kin kinh tê tu nhân phát trien.
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Thirc hin t& Cong tác ph bin, tuyên truyn quan dim, dumg 1i, chInh
sách cüa Dãng, Nhà nuóc dôi vci vic phát triên kinh tê tu nhân. Co vu và biêu
dumg kjp thôi nhu'ng doanh nhân, don vj san xuât, kinh doanh có hiu qua, dung
pháp 1ut, có dóng gop tIch circ vâo phát triên kinh tê - xã hOi dat nuâc.
Ben canh do, huyn triên khai thirc hin nhiêu co chê chInh sách, chuong
trInh hành dng ho trci phát triên doanh nghip. To chirc hi nghj, dôi thoti vâi
doanh nghip ye kinh tétu nhân nhäm tiêp tijc nâng cao nhn thüc ye vai trO, vi
trI quan trçng cüa kinh té tu nhân cüng nhu dua ra các khuyên nghj, dê xuât chInh
sách dê phát triên khu vrc nay. Cong tác tuyên truyên dã gop phân nâng cao nhn
thüc, tu tuàng dê thirc hin tot vic triên khai các chü truong, chInh sách ye phát
triên kinh tê tu nhân.
2. Tio 1p môi tru'ông du tir kinh doanh thun lçri cho phát trin kinh
tê tir nhân:
2.1. Td ch&c thy'c hiçn Co hiu qua các cci ché', chInh sách thu hit dá'u tu' tir

kinh tê tu' nhán và baa dam hogt dç5ng cüa kinh té tir nhân theo cci chê thj tru'&ng:
UBND huyn trin khai thirc hin dy dü CáC co ch, chInh sách thu hut
dâu tu và ho trçi, bão dam boat dng cUa kinh tê tu nhân thông qua xây dirng
nhiêu chuong trInh, kê hoach hành dng vi các nhim vii, giãi pháp c11 the, tao
diêu kin dê kinh têtu nhân phát triên, cii the:
- Kê hoach so 28/KH-UBND ngày 24/5/20 17 ye câi thin môi trueing kinh
doanh, nâng cao näng 1irc canh tranh huyn Cam L näm 2017, djnh huàng den
nàm 2020;
- Kê hoach so 54/KH-UBND ngày 11/9/2017 ye cOng tác theo dôi tInh hInh
thi hành pháp 1ut ye linh vrc h trçl doanh nghip khi nghip nàm 2017;
- Kê hoach sO 39/KH-UBND ngày 11/6/2018 ye thirc hin Nghj quyêt so
19-201 8/NQ-CP ngày 15/5/2018 cüa ChInh phü ye tiêp tiic thirc hin nhung nhim
yj, giãi pháp chü yêu cái thin môi truOng kinh doanh, nâng cao nng hrc canh tranh
nàm 2018 và nhtng näm tiêp theo;
- Ke hoch so 73/KH-UBND ngày 29/11/20 18 ye thirc hin Nghj quyêt so
139/NQ-CP ngày 09/11/20 18 cüa ChInh phU ye chuong trInh bath dng cat giãm
chi phi cho doanh nghip;
- Kê hoach sO 34/KH-UBND ngây 03/4/20 19 ye thirc hin chuongtrInh hành
dng s 391/CTHD-UBND ngày 25/01/2019 cüa UBND tinh Quâng Trj ye th%rc hin
Nghj quyêt sO 02/NQ-CP ngày 0 1/01/2019 cüa Chinh phU ye thçrc hin nhung nhim
vii, giãi pháp chü yeu cãi thin môi trirng kinh doanh, nâng cao nng 1rc c?nh tranh
quôc gia näm 2019 và djnh huó'ng den näm 2021;
- IKe hoch so 78/KH-UBND ngày 05/7/20 19 ye hO trçi doanh nghip nhO
và vra giai doan 202 1-2025;
- Kê hoach hành dng so 41/KH-UBNID ngày 06/4/2020 ye thuc hién
Chuong trInh hành dng so 402/CTHD-UBND ngày 07/02/2020 cUa UBND tinh
Quãng Trj ye thrc hin Nghj quyêt sO 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa Chinh phü ye
thirc hin nhUng thim \TJ, giai pháp chü yeu cai thin mOi tnc&ng kinh doanh, nâng
cao näng lirc c?nh tranh quOc gia nãm 2020;
- IKe hoach sO 5 1/KH-UBND ngày 04/5/2020 ye thirc hin chInh sách h
trçi ngu?ii dan gtp khó khän do dai djch Covid- 19;
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- K hoch hành dông s 36/KH-UBNID ngày 03/3/2021 ye thirc hin Nghj
quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü ye tiêp tic thirc hin nh0ng
nhim vii, giâi pháp chü yeu cài thin môi tnthng kinh doanh, nâng cao nng lrc
cinh tranh quôc gia näm 2021;
- K hoch s 55/KH-UBND ngày 05/4/2021 v dào to ngh cho lao dng
nông thôn näm 2021;
- K ho.ch s 113/KH-UBND ngày 06/10/2021 v cái thin môi trix?mg kinh
doanh, nâng cao chi so nàng hrc canh tranh cap tinh (PCI) trên dja bàn huyn
Cam L giai don 202 1-2025;
- K hotch s 26/KH-UBND ngày 02/3/2021 ye th?c hin Nghj quyt s
02/NQ-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü ye tiêp tiic thçrc hin nhüng nhim vçi,
giâi pháp chü yêu câi thin môi tru&ng kinh doanh, nãng cao nàng 1irc canh tranh
quôc gia 11am 2022;
- Thu chüc mmg cüa Chü tjch UBNID huyn Cam L gi'ri các doanh nghip,
doanh nhân trên dja bàn huyn Cam L nhân ngày doanh nhân Vit Nam
(13/10/2004- 13/10/202 1);
- Bô trI ljch d lãnh dto huyn Cam L di thàm, tang qua các doanh nghip
nhân ngày doanh nhân Vit Nam 13/10;
- Thu?ing xuyên b tn ljch lam vic d h trçi doanh nghip, nhà d,u tix, huóng
dan, tham gia kiên, tniên khai thirc hin các dir an dâu tu trén dja bàn huyn.
-' Banh hành danh m1ic uu tiên, kêu gçi du tu d cung c.p thông tin cho các
nhà dâu tu quan tam dâu tu vào dja bàn huyn.
UBND huyn dã xây dirng hoàn thin các quy hoach sir dicing dt, quy
hoach xay dmg và cong khai quy trInh, thu tiic, diêu kin kinh doanh, kêt qua
giài quyêt kiên nghj, khiêu nti cOa doanh nghip trên Cong thông tin din tü cüa
UBND huyn tai dja chi http://camlo.quangtri.gov.vnl.
Ben canh d, UBND huyn thithng xuyên ban hành các van bàn chi dao
nhàm ho trçl doanh nghip, khuyen khIch dâu tu, tao hành lang pháp l thông
thoáng, thun lçii, giãi dáp nhüng khó khän, vuóng mac cho doanh nghip, chân
chinh lê lôi lam yiêc, nâng cao tinh than trách nhim và thüc trong thirc thi cong
vu cOa can b, cong chirc, viên chüc.
2.2. Ma rang khá näng tham gia thj tru'ông và t/thc ddy cgnh trgnh bInh dáng.
Chii trçng to diu kin, th%rc hin các giãi pháp chInh sách d doanh nghip cO
diêu kin tham gia thj trueing yà thüc day cinh tranh bInh dang. Thurc hin các giãi
pháp cài thin mOi tnthng dâu ttx kinh doanh, nâng cao nang 1irc cinh tranh, ho trq
pháp l, cat giãm chi phi cho doanh nghip. TIch curc ho trq doanh nghip thirc hin
cac thu tiic lien quan den cap phép dâu tu, dàng k doanh nghip, h kinh doanh,
thu tic dê nghj cap Giây chüng nhân co sâ du diêu kin an toàn th%rc phâm, Giây
chrng nhn du diêu kiên ye an ninh, trt tir, xây dirng thuang hiu san phâm, xUc
tien thuang mai... yà các thu tçic lien quan den dâu tu. Tang cu&ng cong tác thu
hOt dâu lu vào các Ciim CN huyn, den nay có 51 dir an dau ti.r (Trong do: 28 dir an
dà di yào hot dng, 03 d? an dang triên khai xây dimg, 20 dr an dang thçrc hin
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thU tic du tu); tng vn du tu dãng k 1.751,89 t dng; tng s vn thirc hin
khoáng 1.098,47 t dông; giãi quyêt vic lam cho trên 1.400 lao dng.
TIch circ h trq các d an khuyn công, các mô hInh img diing k5 thut, khoa
h9c cong ngh vào san xuât. ChU dng tim kiêm thj trung dâu ra cho san phm
nông nghip hang hóa có the mtnh cUa dja phuong. Näm 2021 dâ dánh dâu bu&c
phát triên m1i trong vic tim kiêm thj truông tiêu thçi khi lô hang cao duqc lieu An
Xoa dâu tiên xuât khâu sang thj tru?mg M, hUa hçn dâu ra on djnh và lâu dài cho
cay duoc liçu nay.
Sau 05 näm, các doanh nghip cUa tu nhân và h kinh doanh cá th dã phát
triên nhanh Ca ye so luqng và chat luçmg, vj trI và vai trO ngày càng tang, gop
phân quan trQng vào phát triên kinh tê - xã hi. Näng 1irc cUa kinh tê tu nhân
trong nên kinh té dã duqc tang len dáng kê, so lucing thanh 1p mi tang nhanh.
Nhiêu doanh nghip cUa tu nhân dã tIch crc tham gia dóng gop xây dirng nhà tInh
nghia, các cOng trInh van hóa, tnrng hçc, di.thng giao thông nông thôn, qu xóa
dói, giám nghèo và các boat dng tü thin khác.
Môi trung d.0 tu tip tiic duqc câi thin, chi s näng 1rc canh tranh PCI cUa
huyn nhüng näm qua dêu dat nhóm dâu toàn tinh. Nàm 2020, dat 25/30 dim, là 1
trong 3 huyn di.rng dâu tinh, näm 2019 xep vj trI thU 7/9 huyn, thành phô, thj xã
trong tinh (so vi näm 2018 tang 01 bc, näm 2018 xêp thU 8/9 huyn); Ket qua nay
cho thây huyn rat nO lirc trong câi thin môi trithng dâu tu, chi so ci mUc khá
tot và có xu hung tang trong thyi gian den.
2.3. Tp trung phát frien h thing kIt cá'u hg tang kinh tl - xâ h5i dng bç5,
tImg bwó'c dáp ing mic tiêu phát triên cia tinh:
H thong kt cu ha tang kinh t xã hi trên dja bn huyn dugc quan tam xây
drng theo dUng quy hoach. UBND huyn da trInh HDND huyn thông qua và Ban
hãnh Dê an phát triên Cong nghip — Thumg mai — Djch vti và Du ljch giai doan
2021-2025, djnh huàng den näm 2030, trong do t.p trung quy hoach các khu vrc
chiên luoc, quang ba lcn the ye giao thOng, du lich tao dông luc kêu goi dâu tix, tao dot
phá trong chuyên djch co câu kinh tê'. Các khu vi.rc quy hoach buâc dâu dà thu hUt
duçic mt sO nhà dâu ti.r có tiêm lirc khào sat, tim hiêu, tim kiêm co hi dâu tu thu Tp
doàn Sam Holding, TOng cong ty Kotra Vit Han và t.p doàn GBS cUa Han QuOc, Du
an ThUy din Huâng San- Cam L, Dr an ch5n nuoi cOng ngh cao tti Cam Tuyên
dua Cam L tth thành mt trong nhthig diem den có tiêm nàng và co hi dâu tu.
Trien khai chat chê, kjp thai kê hoach dâu tu cong trung han và hang nàm.
Phê duyt khi cong m9i các dir an dam bão dUng trInh tir quy djnh. ChU tr9ng
cong tác xay d%rng kê hoach dau tu, phân khai von, giãi ngân các cOng trInh hoàn
thành, chuyên tiêp. COng tác quyêt toán von dâu tu thirc hin dUng quy trInh, phát
buy hiu qua sU diing vOn dâu tu. Nhin chung, kêt cau ha tang duqc quan tam dâu
tu, ngày càng hoân thin, dáp Ung tot thu câu dâu tu cUa doanh nghiêp, ho kinh
doanh, gop phân quan tr9ng trong phát triên kinh té tu nhân.
2.4. Tang cuàng khá náng tiê cn các ngun ly'c
Diu chinh Quy hoch chi tMt xây dirng khu virc Ng Tu Song d thirc hin dir an Bnh vin quân y268 - Quân khu 4;
Quy hoch chi ti& t) 1 1/500 khu do thj phia Nam thj trân; Quy hoach chung do thj Thanh An; Quyhoch phát triên các
cm CNTMDV logistics àCam Hiu don dAu &rOng gom cao tc Bc Nam, khu chq dêm Khu phô 2, Quy hoch hai
dâu câu xä Cam Hiêu, diêu chinh quy hoach cvm cong nghip Cam Tuyên...
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Trên co sâ các chInh sach cüa Trung uong và tinh, UBNID huyn dã 4n
ding thirc tê vào dja phucing de ho trq, phát triên kinh té tu nhân và dà dem 'ai
nhiêu kêt qua tIch ci1c nhu:
ChInh sách dat dai. Dê thirc hin chInh sách si:r dung dat trên co sâ 1ut dat
dai, huyn dã ban hành nhiêu quyêt djnh, huâng dan tao thun igi, khuyên khIch
cac nhà dâu tis, s1r dung có hiu qua dat dai,... phic v tot cho phát triên kinh tê
dja phiiang. Hoàn thành ho so lQ.p quy hoach sü diing dat cap huyn giai doan 2021
— 2030, Ké hoach sir ding dat 2021. Th?c hin giao dat, cap giây chirng nh.n
QSDD theo dung quy trInh, quy djnh.
ChInh sách thu hzt dáu tic: Trên cci sâ các van bàn huàng dan cüa Trung mYng,
cüa tinh, huyn dã dê xuât tinh c%1 the boa mt so chInh sách ixu dãi nhix: thirc hin
mien giám thuê thu nhp doanh nghip; mien, giàmtién thuê dat, ho trV chi phI
quáng cáo, ho trq dâu tu phát triên ha tang k thut, ho trg dao tao nghê, dugc mien
tiên thuê dat, thuê mt nuc có thôi han dôi vâi di,r an khuyên khIch dâu tu. UBND
huyn cüng dà tIch cixc lam vic vâi Trung tam xüc tiên dâu tu cüa tinh dê cung cap
thông tin, danh miic u'u tiên, xñc tiên, kêu gçi dâu tr trên dja bàn huyn.
ChInh sách uii dâi ye von tin dyng: Huyn dà có nhiêu no l?c kêt nôi giüa
ngân hang, doanh nghip và h cá the, tiêp tiic dôi mi chInh sách ho trçY cho các
Co S& cong nghip - tiêu thu cOng nghip vay vOn san xuât, kinh doanh.
ChInh sách phát triên nOng — lam - thu san: Thirc hin Nghj quyêt sO 04NQ/TU cua Tinh üy Quâng Trj ye day manh tái CO Câu nOng nghip gän vi
Chuong trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi; Huyn üy dâ ban hành Nghj
quyêt chuyên dê so 02-NQ/HU ye nâng cao hiu qua san xuât các san phârn nông
nghip hang hóa co the manh cüa dja phuong; quy hoach vüng phát triên thüy
san; quy hoach phát triên san xuat trông ri1ng, chê biên nguyen lieu. Khuyên
khIch thu hut doanh nghip dau tu vào nOng nghip, nông thôn.
ChInh sách phát triên cOng nghip - tiêu thi cOng nghip: Barn sat quy
hoach vüng huyn NTM dé phát triên các ngành kinh tê, ttp trung uu tiên cho
phát triên cOng nghip-djch vv; huyn dä quy hoach kjp thii 04 ciim cOng nghip
- djch vii tp trung (Cam Thành, Cam Tuyên, Cam Hiêu (02)) có vj trI thun 1?i
ye giao thông lam dng igrc chInh cho tang tru&ng kinh té; tiêp tiic h trçi chirnng
trInh khuyên cOng; quãn 1, str diing kinh phi và quy djnh mirc h trq cho các hoat
dng khuyen cong vô tang cu&ng hoat dng khuyên khIch phát triên cong nghip
nOng thOn.
chInh sách phát triên kêt cáu hg tang: Thông qua các Nghj quy&, Chuong
trInh ye xây drng kêt câu ha tang kinh te — xà hi huyn Cam L 5 nàm 2015 —
2020, huyn dà buy dng ducic vOn dau ti! xã hi toàn xà hi 2.230 t' dông.
UBND huyn dâ trInh HDNID huyn thông qua Nghj quyet so 121/NQ-HDND
ngày 22/12/2021 ye ké hoach dâu tii cong trung han giai doan 2021-2025 cüa
huyn vâi tong müc nhu cau nguOn von dau tu tü ngan sách dja phuong 775 t
dông, vci 290 cOng trInh khi cOng mâi tren day dU các linh v1rc duc dau tii ti'i
kiên thiêt thj chinh, van hóa- giáo d'çic, y tê, thuong mai, quOc phông.. .vOi kS'
v9ng Se ngày càng hoàn thin kêt câu ha tang trên toàn huyn, tao thun 1i cho
nba dau tt.r, doanh nghip, các cá the kinh doanh boat dng, dâu tu vào dja bàn
huyn.
ChInh sách khoa hQc - cOng ngh - mOi tru'O'ng duQ'c tp trung yào các liih
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vy'c nhu': Vê nông, lam nghip và thüy san tp trung chi dao thirc hin chInh sách
dôi mOi cong ngh trong nông nghip nông thôn nhu cãi tao giông cay trông vt
nuôi phü hcip viii diêu kin sinh thai tmg vüng, 1rng diing các tiên b k5 thut
trong nông nghip, Co gi9i hóa nông nghip, chuyên djch cci câu müa vi phü hçTp,
bâo v thirc vt và vt nuôi, cOng tác khuyên nông, khuyên ngu. Vê cOng nghip
tp trung vào dôi mi üng diing quy trInh cOng ngh, xay xát ch bin gao, các
loai nông san khác và cao duqc 1iu. V cOng ngh thông tin üng diing rng râi
cOng ngh thông tin trong các Co quan nhà nithc, khuyên khIch các ngành, các
doanh nghip day manh irng diing rng râi cOng ngh thông tin trong san xut và
djch vi, xü l van ban qua mang dem lai nhiêu hiu qua trong quân l. V tài
nguyen và môi trung tp trung quy hoach sü diing d1t có hiu qua, bâo v thng
và phông, chông ô nhiêm nguOn ni.râc, xi'r 1 rác thai, v sinh an toàn th%rc phm.
3. Ho trçr kinh t ttr nhân dôi m&i sang to, hin di hóa cong ngh và
phát triên nguiin nhãn hyc, nâng cao nãng sut lao dng:
UBNID huyn tIch cicc quan tam câi cách thu tiic hành chInh trong däng k
kinh doanh vâ quãn l hoat dng cüa kinh tê tu nhân; dê xuât si:ra di, b sung
mt so quy djnh theo hu&ng vüa tao thun hi, vra chat chê trong cp phép dang
k kinh doanh, theo Ca chê ttmt cüa"; rà soát lai, bài bô nhUng giây phép, chimg
chi hành nghê khOng can thiêt, gay khó khàn cho däng k kinh doanh và hoat
dng cüa doanh nghip, dOng thai quân l chat chê và có ché tài xi:r l nhüng
pham cüa các don vj kinh tê tis nhân trong hoat dng san xuât kinh doanh.
D phát trin ngun nhân 1irc, nang cao nàng sut lao dng, UBND huyn
tiêp tiic thirc hin Dê an nang cao chat lucmg nguOn nhân 1irc lao dng trirc tiep
giai doan 2018-2020, djnh hung den nàm 2025. To chirc hi nghj t.p huân ye tai
nan lao dng, tu van, huàng nghip day nghê, gii thiu, xüc tiên vic lam cho
lao dng dja phuong, hang nàm tao vic lam cho han 1.200 lao dng da phuang.
Ngu&i lao dng ngày càng ducic nâng cao trInh d, tay nghê dé dáp üng vii yêu
cau k thut, näng suât cOng vic ngày càng cao cüa doanh nghip, nhà dâu P.r...
4. Nâng cao hiu hyc, hiu qua quãn l nhà ntró'c:
D nâng cao hiu hrc, hiu qua quân l nhâ nuc trong linh virc phát trin
kinh té tu nhân, UBND huyn thuing xuyên chi dao cac phông, ban, ngành, doan
the, LJBND các xä, thj trân nghiêm tUc thirc hin triên khai các quy djnh, co chê,
chInh sách cüa nhà nuâc tai dja phuong. UBND huyn giao Phông Tài chInh- Kê
hoach chü trI, phOi hçip vth CC ca quan có lien quan xây dimg, triên khai các kê
hoach, chuang trInh hành dng nham phát trien, ho trçl doanh nghip, cãi thin
môi trrn1ng dâu tu kinh doanh và áp dung các chInh sách ho trçl dông b, cOng
bang dê tao dng tirc cho kinh te P.r nhân phát triên nhanh và ben vüng.
Huyn dã xây dirng chuong trInh và trçi giüppháp l cho doanh nghip hang
nàm, các chuang trInh cOng tác tr9ng tam dê diêu hãnh hoat dng quan l nhà
nucc, trong do 1ng ghép thirc hin co chê, chInh sách ho trçY cho doanh nghip.
TIch circ phi hçp vôi các co quan cap tinh thrc hin giám sat, thanh tra, kiêm tra
vic chp hành pháp lu.t, che d, chInh sách nhà nuic cüa doanh nghip, nam
chäc tInh hInh dàng k) kinh doanh.
Tü vic diu hành hoat dng quán l nhà nu9c chat chê, th.n thüc cüa can
b, nhân dan và doanh nghip ngày càng mt tot hon. Can b, cOng chüc co
thuc, trách nhim vii cOng vic di.rc giao. Nhiêu giâi pháp, sang kiên cai tien
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duçc áp diing. TWyi gian giãi quyt h so cong vic duçc rut ngn. Can b, cong
chüc không ngirng h9c tap, nghiên c11u, rèn 1uyn dé nâng cao trInh d chuyên
môn, nghip vi nhAm nâng cao chat hiçing tham miru.
UBNID huyn chü tr9ng 1rng dçtng cong ngh thông tin trong diu hành quãn 1
nhà nuâc. Dâ vâ dang triên khai thirc hin Dé an xây drng ChInh quyn din tir
huyn giai doan 2021 — 2025 vâi các hang miic "phông h9p không giy" xây dmg
phông giám sat, diêu hành thông minh, nâng cap ha tang h thông mng, dy math
1mg diving cOng ngh thông tin tai b ph.n mOt clia và trong các cci quan, don vj. Tr
do, trng buOc xay dimg nén hành chInh Cam L hin dai, phiic vi tot và kjp thai kt
nôi thông tin, trao dôi, phân ánh nhffiig kiên nghj cua doanh nghip, nhà du tu trên
các 11th vixc cüa kinh t tir than.
5. Tang cuô'ng siy lãnh d,o cüa Bang, nâng cao vai trô cüa Mt trn T
quôc Vit Nam, các to chtrc chInh trl - xã hi, xã hi - nghê nghip di vOi
kinh tê ttr nhân:
Các cp üy dãng a dja phucing luôn nâng cao vai trô lath dao cüa Dãng
trong vic xây drng kê hoach kinh tê - xã hi theo kinh té thj tru?mg djnh hithng
xã hi chU nghia, trong do luôn coj tr9ng vi trI cüa kinh té ti.r nhân. Coi tr9ng dOi
rnói tu duy, cong tác tuyên truyên, giáo dic cho di ngü Carl b, dãng viên và các
tang hcp nhân dan thông nhât nhn thüc ye kith tê tu nhân, tao sir dông thun cao
trong xã hi. Nâng cao nàng 1irc lath dao và si1rc chiên dâu cüa các to chüc dãng,
tiêp tçic dôi mai phuong thlrc lAth dao cña cap üy dAng các cap phü hçip vai yêu
câu phát triên kinh tê tu nhân.
III. Bánh giá chung:
1. Két qua dtthrçc:
- Các thành phân kinh tê phát triên khá ye quy mO, kinh té tu nhân và h cá
the có xu hithng tang len. Kinh tê hçip tác xA phát triên khá da dang, theo huâng
cling c& nâng cao cht luçmg; giâi the các hçip tác xA hoat dng khOng hiu quA.
Dai sng nhan dan dA có buOc cAi thin khá rO net, thu nhp bInh quan dâu
nguai näm 2021, dat 5 4,08 triu dOng/ngithi.
- SAn xuât nOng nghip vA kinh te nông thOn phat triên kha toàn din theo
huàng sAn xut hAng hoá; nAng sut, chit lucrng, hiu quA duçic nâng len; xay
dirng nOng thOn mói dat duçic nhiêu ket quA quan trçng. SAn xuât cOng nghip tiu thu cong nghip, hot dng thuo'ng mai - djch vii có buâc chuyên biên; c11m
cOng nghip hInh thAnh và phát huy hiu quA.
- Huy dng duçc nhiêu nguOn hrc cho dâu tu phát trien. Kêtcâu h tang kinh
- xA hi tip tiic duqc du tu xây dimg, tao ra din mao mai de day nhanh phát
trin kinh t - xA hi. TAng cuO'ng thu hut du tu, huy dng tOi da ni 1irc, tao nên
sue manh tng hp thirc hin hoàn thành chi tiêu xây dmg thAnh cOng huyn
NTM truac 01 nAm so vâi ke hoach.
- Các linh virc giáo diic - dào tao, khoa h9c - cOng ngh, vAn hóa - xA hi Co
buOc phát trin; bAo v môi truang vA 1mg phO vOi biên dOi khI hu chuyên bien
tIch c1rc. Quc phOng - an ninh duqc giü vüng và tang cung, dAm bAo trt tir an
toàn xA hOi, phc v phát trin sAn xuât vàdai sOng nhân dan.
- CAi cách thu tçic hAnh chInh chuyen bien tich circ. Vic xay dirng chInh
quyn cac cp dugc dy manh, hiu 1irc và hiu quA hoat dng nâng cao.
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2. Ton tii, hin ch:
- TrInh d phát triên cüa kinh t tu nhân con chua cao. Phân ló'n doanh
nghip tii nhân có quy mô nhO, tiêm 1irc cOn han chê.
- Quán trj ni b cüa nhiêu doanh nghip cOn yêu, nhât là l°aj hInh doanh
nghip tu nhân, cong ty trách nhim hftu han chü yêu dira trên kinh nghim cUa
bàn than, thiêu chiên luqc và kê hoach kinh doanh; can b quàn 1, k thut,
nghip vi1 phân lón chua qua dào tao; quàn 1 tài chInh cOn thiêu minh bach, so
lieu báo cáo chua phàn ánh dung thirc trang tài chInh cüa doanh nghip.
- Hâu bet cac doanh nghip chü yêu sir ding nguOn vOn cüa gia dInh, ban be
de dâu tu san xuât, kinh doanh. Vic djnh giá tài san the chap vay von vn cOn bat
hçip l, thu tiic vay vOn iru clãi và thucmg mai dêu phirc tap.
- Nguôn than lirc trong các doanh nghip chua dáp üng yêu câu cüa hi nhtp kinh tê.
3. Nguyen nhân:
- Dai djch Covid- 19 dã ãnh hu&ng ló'n den các hoat dng san xuât và di sOng
nhãn dan, nhiêu doanh nghip và h kinh doanh san xuât, boat dng cam chü'ng, hiu
qua giãm süt và can có thi gian dê phiic hôi, phát triên kinh tê tu nhân.
- Nguôn lao dng có trInh d chuyên mon cao van cOn thiêu, chua dáp irng tOi da
nhu câu cña doanh nghiêp.
IV. Kiên ngh, dê xut:
Kinh dê nghj UBND tinh, S& KH&DT:
- Tiêp tçic quan tam, tao diêu kin dé huyn Cam L thu hiit duc nhiêu dir
an dâu tu, dc bit là các dir an dâu tu có quy mô 1&n, có tInh dt phá dê lam dng
hrc thüc day phát triên kinh tê cüa huyn.
- To chIrc ttp huân, huàng dan cho di ngü can b phii trách doanh nghip,
và cho các doanh nghip, h kinh doanh tiêp cn rö han các các giâi pháp ho trq
doanh nghip de triên khai, Irng ding trên dja bàn.
- Tiêp tVc xây dirng nhttng chInh sách ixu dâi, ho trçY doanh nghip ye vay
von kinh doanh, thu tiic hành chInh lien quan den doanh nghip.
- Tiêp tic hO trg cho huyn ye các nguOn 1irc dâu tu, phát triên kêt câu ha
tang, các chInh sách ye dào tao, nâng cao chat 1u'ng nguOn nhan lrc, các boat
dng xuc tiên thuung mai, ma rng thj truang, tao diêu kin dê phát triên kinh tê
tu nhân trén dja bàn huyn.
UBND huyn báo cáo Sâ Kê hoach và Dâu tu tOng hqp./.
Noi nhçIn:

TM. UY BAN NHAN DAN

- Sâ KH&DT;
- VP UBND tinh;
- CT, các PCT UBND huyn
- Luu: VT

Trãn Anh Tuân

