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CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP, HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP  

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 

 

Cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, vị trí, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ. 

Theo đó, doanh nghiệp được xem là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước, để 

phát triển doanh nghiệp Việt Nam ngày một lớn mạnh, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ 

thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức trong công 

tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

Với tầm quan trọng đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên 

tinh thần đó, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh: 

- Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời 

thường xuyên rà soát các nhiệm vụ để kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu 

quả các chỉ tiêu trong Kế hoạch; 

- Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành thực hiện các giải pháp cải 

thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho 

doanh nghiệp phát triển; 

- Ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, 

trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển 

đổi lên doanh nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và thúc đẩy 

tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ; 

- Cung cấp các thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khi có nhu cầu 

tìm hiểu, đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thông qua nhiều kênh (trực tiếp, trực 

tuyến, mail, zalo, …); 

- Ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

đến năm 2025; 
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-  Thường xuyên tổ chức Họp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe 

những ý kiến, phản ánh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; 

- Thành lập Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 

qua đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

- Ngoài ra, công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, 

chỉ đạo, theo đó Sở thực hiện tốt mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 

một đầu mối, đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả và tuân thủ quy định của 

pháp luật; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp thông tin trực tuyến nhằm giúp 

doanh nghiệp giảm bớt thời gian và chi phí cho thực hiện các thủ tục theo quy 

định, bố trí cán bộ đầu mối thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tại không gian làm việc 

chung đặt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để tư vấn, hỗ trợ và hướng 

dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng và 

hiệu quả. 

Để cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi 

nghiệp, thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các 

giải pháp sau: 

- Triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng giai đoạn đến năm 2025, trong đó chú trọng tổ chức các khóa đào tạo nâng 

cao năng lực; tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp, các hoạt động kết nối doanh 

nghiệp với các chuyên gia, các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, … nhằm chia sẻ, 

trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường 

từng bước phát triển doanh nghiệp bền vững. 

- Tham mưu UBND tỉnh thường xuyên tổ chức Họp mặt, đối thoại với 

doanh nghiệp để lắng nghe những ý kiến, phản ánh, khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp qua đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

- Tiếp tục vận hành có hiệu quả Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp. 

- Tiếp tục cung cấp các thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu 

cầu tìm hiểu, đầu tư kinh doanh thông qua nhiều kênh (trực tiếp, trực tuyến, mail, 

zalo, …). 


