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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 7409 /UBND-KT1 

 V/v bộ cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh. 
 

 

Xác định vai trò và vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, 

quyết liệt nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực kinh 

tế tư nhân phát triển. Tỉnh đã xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp khá đồng bộ, từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị 

trường, đến chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản 

xuất... Tuy vậy, các chính sách hỗ trợ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được ban 

hành thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh 

nhưng chưa được cập nhật thành hệ thống dẫn đến các doanh nghiệp khó theo 

dõi, tiếp cận để được hỗ trợ, dẫn đến việc triển khai thực hiện các chính sách 

chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.  

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt, tọa đàm với 

doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019 (Văn bản số 354/TB-UBND ngày 

16/10/2019 của UBND tỉnh), để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp 

cận nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất hưởng các chính sách hỗ trợ; UBND tỉnh đã 

rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách thành “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp”  (gửi kèm văn bản này). 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao và đề nghị: 

1. Đăng tải công khai “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” lên 

Cổng, Trang thông tin điện tử để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, 

nghiên cứu, tiếp cận 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện việc đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh. 

- Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc đăng tải Bộ cơ 

chế, chính sách nêu trên lên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình. 

2. Thông tin, phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên 

địa bàn tỉnh biết: 

- Hiệp hội Doanh nghiệp thực hiện việc phổ biến bộ cơ chế chính sách nêu 

trên đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 



2 

 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện việc phổ biến bộ cơ chế, chính sách 

nêu trên đến các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh biết. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan lồng ghép thực hiện phổ biến 

Bộ chính sách nêu trên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa 

bàn thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình. 

3. Nghiên cứu, rà soát, phản hồi, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính 

sách đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả 

- Giao các sở, ban, ngành địa phương thường xuyên cập nhật các quy định 

mới của Trung ương, đồng thời trong quá trình tiếp nhận, thực hiện các cơ chế, 

chính sách nêu trên, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật và có tính khả thi, hiệu quả cao. 

- Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Bộ Cơ chế chính sách nêu trên, 

trên cơ sở thực tiễn tình hình hoạt động của đơn vị mình và quá trình tiếp nhận, 

thực hiện hồ sơ, thủ tục để được hưởng các cơ chế, chính sách, hỗ trợ Tỉnh 

thông qua việc đóng góp ý kiến đối với các cơ chế, chính sách cũng như hồ sơ, 

thủ tục, điều kiện để được tiếp cận các cơ chế chính sách; gửi về Trung tâm Hỗ 

trợ PTDN và XTĐT tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP, Các Phó Văn phòng;  

- Lưu: VT, KT1.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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