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     UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1137 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 11  tháng 9  năm 2018 

 V/v triển khai nhiệm vụ hỗ trợ,  
phát triển doanh nghiệp năm 2018 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 45/UBND-KTTH ngày 19/01/2018 của UBND 
tỉnh về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 
2018; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc 
tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về  việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; tập 
trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển doanh 
nghiệp.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giải quyết thủ tục hành chính 
về đăng ký thành lập doanh nghiệp; trong những tháng đầu năm đã tích cực triển 
khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục đăng 
ký thành lập mới doanh nghiệp như: phối hợp với Cục Thuế rút ngắn thời gian 
trong việc đăng ký thành lập mới đảm bảo dưới 03 ngày làm việc; tư vấn, hỗ trợ 
miễn phí về lập hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký thành 
lập mới doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh 
nghiệp,... Đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Phối 
hợp với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 
doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng,... 

Nhìn chung số lượng thành lập doanh nghiệp mới gữi mức ổn định so với 
cùng kỳ năm trước nhưng đạt thấp so với kế hoạch năm 2018 đã đề ra (thành lập 
mới được 250 doanh nghiệp). Tính đến 10/9/2108, số lượng doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh được 282 Doanh nghiệp, vốn đăng ký 1.900 
tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch.Trong đó, chia theo địa bàn: Thành phố: 162 doanh 
nghiệp, chiếm 57,5%, Cao Lộc: 31 doanh nghiệp, chiếm 10,9%; Hữu Lũng: 24 
doanh nghiệp, chiếm 8,5%; Bắc Sơn: 16 doanh nghiệp; Văn Lãng: 14 doanh 
nghiệp; Lộc Bình: 11 doanh nghiệp; Chi Lăng: 10 doanh nghiệp; Tràng Định: 06 
doanh nghiệp; Bình Gia: 3 doanh nghiệp; Văn quan: 03 doanh nghiệp; Đình 
Lập: 02 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chủ yếu tập 
trung ở địa bàn thành phố và một số huyện như: Cao Lộc, Hữu Lũng, các địa 
bàn còn lại có số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp, đặc biệt là các huyện: 
Bình Gia; Văn quan, Đình Lập. 

 Để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2018 tại Nghị quyết số 
31/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo 
quyết liệt các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo tại 
Công văn số 45/UBND-KTTH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh v/v tiếp tục 
triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018, cụ thể như 
sau: 

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế: thực 
hiện rà soát các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên bắt 
buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Rà soát, hướng dẫn 
các hộ kinh doanh thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề 
hạn chế quyền kinh doanh của Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có quy mô lớn, doanh thu cao 
và mức khoán thuế cao đăng ký thành lập doanh nghiệp, khuyến khích các hộ 
kinh doanh trong ngành, nghề dịch vụ Karaoke, ăn uống, nhà hàng, cơ sở giáo 
dục - đào tạo tư thục, dân lập, kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ sở y tế tư nhân 
chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tuyên truyền về lợi ích việc 
chuyển đổi hoạt động từ mô hình hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình 
doanh nghiệp bằng các hình thức: Hội nghị, phát tờ rơi, trên hệ thống thông tin 
đại chúng,.. 

Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, tích cực chỉ đạo thực 
hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng TC-KH các huyện, TP; 
- TTXTĐT; VP sở; 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

          Đã ký 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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