BÁO CÁO THAM LUẬN

Hội thảo
Chia sẻ về Cải thiện môi trƣờng kinh doanh,
kết quả và bài học kinh nghiệm
của Đồng Tháp

Đồng Tháp không có
thế mạnh
về vị trí địa lý

Đồng Tháp
xác định

Đồng hành

Thế mạnh là
Con người

cùng doanh nghiệp

Doanh nghiệp
là đối tác

Triên khai thực hiện Đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp”

Góp phần giữ vững Chỉ số
PCI của Tỉnh trong 2 năm
2014 và năm 2015 nằm
trong tốp 5 tỉnh có chất
lượng điều hành tốt nhất

Thực hiện chủ trƣơng của Chính phủ

Nghị quyết
số 19/NQ-CP năm
2014

Kế hoạch
số 96/KH-UBND năm 2014

Nghị quyết
số 19/NQ-CP năm
2015

Kế hoạch
số 108 /KH-UBND năm 2015

Nghị quyết
số 19-2016/NQ-CP

Nghị quyết
số 19-2017/NQ-CP

Cụ thể
hoá

Kế hoạch
số 139/KH-UBND năm 2016
Kế hoạch
số 60/KH-UBND năm 2017

Bên cạnh đó, Về phía Tỉnh

Nghị quyết số 04NQ/TU ngày 15/8/2016
của Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh khóa X về
phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp đến năm
2020

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 08/3/2017 của
UBND Tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 06/12/2016
của UBND Tỉnh về Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp đến năn 2020.

Phấn đấu mỗi năm có khoảng 320-350
doanh nghiệp thành lập mới

Chính quyền Tỉnh xác định:
+ Việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh
doanh thuận lợi,
+ Tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó
khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Là nhiệm vụ
trọng tâm,
thƣờng xuyên

CLB doanh nghiệp dẫn đầu Tỉnh

Hiệp hội Nữ doanh nhân Tỉnh

+ Việc tạo lập môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi.

Tập trung thực hiện các giải pháp
cải thiện các Chỉ số thành phần
PCI đạt được chưa cao qua từng
năm. Trong đó, xây dựng kế hoạch
phân công cụ thể, gắn trách nhiệm
của từng ngành trong cải thiện từng
chỉ số thành phần.

+ Tăng cƣờng hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tƣ.

Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tìm
hiểu, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua
mạng điện tử;
Triển khai thử nghiệm thực hiện thủ tục
đăng ký doanh nghiệp theo mô hình hẹn giờ
hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà,
thông qua hệ thống Bưu chính công ích.

Hỗ trợ về đào tạo năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
quản lý của doanh nghiệp
Mô hình “Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp” được thực hiện từ cuối
năm 2015 đến nay.

Đây là sự tương tác chứ không chỉ là
nơi để giải quyết sự vụ, sự việc, dù mục đích
ban đầu là giải quyết những khó khăn, vướng
mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Sự tương
tác này đã mang lại một giá trị mới cao hơn,
đó chính là tư duy thị trường mà người lãnh
đạo đang thiếu.

Bên cạnh đó, Tỉnh đã tạo lập và duy trì các kênh thông tin giao tiếp giữa
chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp

Thành lập Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và
Khởi nghiệp Tỉnh, cho ra mắt Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nhỏ và vừa và Hỗ trợ
khởi nghiệp Tỉnh.

Với phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”

Điều chỉnh bổ sung quy
trình thủ tục đầu tư trong và
ngoài khu công nghiệp, khu
kinh tế cửa khẩu theo
hướng nhanh gọn, cụ thể
các bước thực hiện, trách
nhiệm của các cơ quan.

Dự án đầu tư có xây dựng công trình
ngoài các KCN, Khu kinh tế, thời gian cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với
trường hợp:
+ Có quyết định chủ trương đầu tư là 16
ngày làm việc (so với quy định là 35 ngày)
+ Không có quyết định chủ trương đầu tư
là 10 ngày làm việc (so với quy định là 15
ngày);

Dự án trong Khu công nghiệp, Khu
kinh tế thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu
tư từ 15 ngày theo quy định xuống còn 09
ngày làm việc

Một số kết quả thu hút đầu tư
trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

61
Dự án

5.863
tỷ đồng

Tổng vốn
đầu tƣ

Về phát triển doanh nghiệp:
Năm
2017

6 tháng
đầu
Năm 2018

Mục tiêu hàng năm
(GĐ 2016-2020)

Số DN thành lập mới

522

285

320-350 DN

Tổng số DN đang hoạt
động

2.957

1.500

Tổng số Doanh
nghiệp hoạt động
trên địa bàn đến
hiện nay là 3.500
doanh nghiệp

Thời gian xử lý trung bình đối
với hồ sơ đăng ký thành lập
mới doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi
100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Bên cạnh đó, Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động
thúc đẩy khởi nghiệp phát triển như: các chương
trình tập huấn; hội thảo chia sẻ, toạ đàm với các
chuyên gia, diễn giả; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp,
hỗ trợ tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm,...

Ký kết hợp tác với Quỹ khởi nghiệp
DN Khoa học – Công nghệ Việt Nam

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh
Đồng Tháp năm 2017

Buổi Tập huấn xây dựng giải pháp
cho sản phẩm trong thế kỷ bản địa

Một số doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu

CTY TNHH TINH DẦU
HƢƠNG ĐỒNG THÁP

CTY TNHH KHỞI MINH
THÀNH CÔNG

CN CTY TNHH SX TMDV
HEO RỪNG

CTY TNHH THỰC PHẨM SẠCH
BẢY NỬA

Nông dân VÕ VĂN TIẾNG
(một trong mười “Nhân vật truyền lửa” tiêu biểu
thuộc lĩnh vực kinh tế)
Với “MÔ HÌNH TRỒNG LÚA SẠCH CỦA NÔNG TRẠI TÂM VIỆT”

Thay đổi từ nhận thức đến hành động trong bộ máy công quyền

“xin-cho”

“đồng hành cùng doanh nghiệp”

“suy nghĩ cho doanh nghiệp”

“suy nghĩ như doanh nghiệp”

“quản lý điều hành doanh nghiệp”

“kiến tạo môi trường tốt nhất cho
doanh nghiệp hoạt động”.

Đó là cả một hành trình thay đổi tư duy
bắt đầu từ Lãnh đạo Tỉnh, lan ra cả bộ máy chính quyền Tỉnh các cấp.

Tăng 3,82 điểm

Tại Hội nghị, Tỉnh đã trao quyết định chủ
trương đầu tư cho 19 doanh nghiệp thực hiện
21 dự án và ký Biên bản cam kết đầu tư với 24
doanh nghiệp, nhà đầu tư các dự án trên nhiều
lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ
đồng.

Tỉnh đã khẩn trương đôn đốc các nhà đầu tư, hoàn tất các thủ
tục để dự án được sớm khởi công xây dựng theo kế hoạch.
Đồng thời, thành lập 4 nhóm công tác trên các lĩnh vực:
+ Nông nghiệp – Công nghiệp chế biến;
+ Du lịch;
+ Hạ tầng – Logistics;
+ Đô thị
=> để cung cấp các thông tin liên quan, rà soát hiện trạng,
hoàn chỉnh các thủ tục về quy hoạch, đất đai, tạo điều kiện cho nhà
đầu tư triển khai thực hiện các dự án.

Song song đó,

+ Lãnh đạo Tỉnh đã tiếp tục quán triệt các ngành, các cấp thực hiện
các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp Tỉnh PCI theo kế hoạch UBND Tỉnh phân công các Sở, ban,
ngành Tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Phấn đấu trong năm 2018, tỉnh Đồng Tháp nằm trong nhóm 10 địa
phương có chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tốt nhất, chỉ số PCI xếp
trong nhóm 05 tỉnh dẫn đầu toàn quốc;
+ Tiến hành xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,
ban, ngành, địa phương (DDCI).

Đồng Tháp cam kết sẽ tiếp tục đẩy
nhanh quá trình cải cách hành chính
nhằm tạo “con đường ngắn nhất” cho
doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tưkinh doanh, tiếp tục điều chỉnh, cải tiến
mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và
doanh nghiệp để tạo ra một môi trường
đầu tư tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Chúng tôi luôn xem
thành công của mỗi doanh nghiệp
là thành công của chính mình.

Tất cả hướng đến mục tiêu vì quyền lợi của chính đáng của
doanh nghiệp và vì sự phát triển của quê hương “Đất Sen hồng”

Cảm ơn Quý vị đã chú ý
theo dõi!

