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Thực hiện công văn số 8636/SKHĐT-KTĐN ngày 23/11/2021 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư Thanh Hóa về việc đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Như Thanh báo 

cáo đánh giá cụ thể như sau: 

 1. Việc ban hành các kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện. 

 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết số  02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2021; quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

– an ninh năm 2021;  

 Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-

UBND ngày 08/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị 

quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; Kế hoạch số 243/KH-

UBND ngày 22/12/2020 về Cải cách hành chính huyện  Như Thanh năm 2021. 

 2. Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện khâu đột phá; việc xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp huyện, tỉnh. 

 UBND huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm 

vụ Kế hoạch hành động đối với phòng, ban ngành, các đơn vị, cộng đồng doanh 

nghiệp và người dân nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và toàn thể nhân dân trong việc cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 
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trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của huyện. 

 3. Việc cập nhật dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Thanh Hóa và hệ thống 

văn bản về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế 

hoạch của ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng - đô thị, phát triển các khu công 

nghiệp, thủ tục hành chính. 

 Cập nhật đầy đủ các dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Thanh Hóa và hệ thống 

văn bản về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế 

hoạch của ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng - đô thị, phát triển các khu công 

nghiệp, thủ tục hành chính. 

4. Tình hình thực hiện dự án đầu tư công 

a. Đối với các chương trình mục tiêu sử dụng vốn NSTW, ngân sách tỉnh: 

Các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trong năm 

2020 trên địa bàn huyện Như Thanh cơ bản đảm bảo theo đúng tiến độ thực hiện 

dự án, giải ngân theo yêu cầu của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các Công văn hướng dẫn 

của các sở, ngành. 

- Đối với các dự án giao vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành hoặc 

thanh toán theo quyết toán được duyệt: Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được 

giao. 

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với 

cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 - Các hạng 

mục do UBND huyện Như Thanh làm chủ đầu tư, còn dư 5.309 triệu đồng, hiện 

nay UBND huyện Như Thanh đã hoàn thành áp giá đền bù GPMB cho các hộ, tuy 

nhiên tổng nhu cầu vốn còn thiếu là 29.893 triệu đồng, vì vậy để đảm bảo đủ vốn 

chi trả đền bù, đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung còn thiếu để chi trả cho các hộ. 

- Đối với các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư:  

+ Dự án đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung và dự án đường giao 

thông Phượng Nghi – Cán Khê, huyện Như Thanh đã được giao kế hoạch vốn là 1 

tỷ đồng (mỗi dự án được giao vốn 500 triệu đồng) hiện nay chưa giải ngân được 

vốn. 

b. Đối với các chương trình MTQG: Năm 2021 chưa có kế hoạch vốn của 

các dự án thuộc các chương trình MTQG. 

 5. Về kết quả thực hiện GPMB  

 Kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên 

địa bàn huyện đến ngày 15/11/2021 cụ thể như sau: 

+ Tổng số dự án, diện tích cần GPMB năm 2021 (sau khi xin loại bỏ các dự 

án không đủ điều kiện và bổ sung các dự án đủ điều kiện) là 16 dự án/26,22ha. 

Trong đó: 

+ Số dự án Nhà nước thu hồi đất là 15 dự án, với tổng diện tích phải thu hồi 

là 14,22ha. 
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+ Số dự án chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất là 01 dự án, với tổng diện tích là 12 ha. 

Ngày 09/3/2021 UBND huyện Như Thanh đã triển khai và tổ chức ký cam 

kết tiến độ GPMB với các Chủ đầu tư với kết quả như sau: 

+ Số dự án, diện tích đã thực hiện ký cam kết GPMB là 16 dự án/14,22ha. 

Đạt 100% theo kế hoạch. 

- Đã tiến hành công tác đo đạc, kiểm kê được 16/16 dự án với diện tích 

24,22ha/26,22ha ( diện tích theo kế hoạch sau khi rà soát bổ sung và xin loại bỏ 

của huyện), đạt 92,37% so với kế hoạch. Trong đó: 

+ Số dự án Nhà nước thu hồi đất là 15 dự án, với tổng diện tích phải thu hồi 

là 14,22ha. Đã triển khai công tác đo đạc, kiểm kê được 15/15 dự án với diện tích 

14,22ha/14,22ha, đạt 100% so với kế hoạch ( trong đó đã hoàn thành công tác chi 

trả tiền bồi thường là 14,72ha/26,22ha, đạt 56,14% so với kế hoạch). 

+ Số dự án chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất là 01 dự án, với tổng diện tích là 12 ha. Đã hoàn thành công tác kiểm kê, lập 

phương án bồi thường GPMB được 10ha/12ha đạt 83,33% so với kế hoạch.  

 6. Về kết quả phát triển doanh nghiệp. 

 - Số doanh nghiệp được thành lập mới năm 2021 ước đạt 47 doanh nghiệp. 

 - Hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (khởi sự doanh nghiệp, gia nhập 

thị trường, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực): Công tác khởi nghiệp, phát triển doanh 

nghiệp được quan tâm, chú trọng. UBND huyện đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển doanh nghiệp cho các xã, thị trấn; hàng năm tiến hành hội nghị đối thoại với 

doanh nghiệp, chính quyền các cấp luôn đồng hành phục vụ cùng doanh nghiệp, nhà 

đầu tư; bàn các giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hàng 

tháng, quý trong các kỳ họp giao ban, UBND huyện đều đưa chỉ tiêu phát triển doanh 

nghiệp và hệ thống chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vào hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

kinh tế - xã hội.  

UBND huyện Như Thanh đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 

19/02/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp huyện 

Như Thanh để chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, đôn 

đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển doanh 

nghiệp và xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện. Ban chỉ đạo đạo 

hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ 

trách lĩnh vực kinh tế làm trưởng ban; các thành viên gồm các phòng: Tài chính – 

Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng và UBND các 

xã, thị trấn. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại quyết định 

số 342/QĐ-BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo 

phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, khảo sát 

nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp; qua đó xây dựng chỉ 

tiêu củng cố, phát triển cụ thể đối với từng lĩnh vực từng ngành nghề; quá trình vận 

động phát triển luôn chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động 

của các doanh nghiệp hiện có. 

  7. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thời gian giải 

quyết các thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
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Công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết 

TTHC: Công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết 

TTHC theo đúng Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Rà soát, giảm tối đa các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành; giải thể 

những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Khi thành lập mới 

ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động. Kiên 

quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát 

sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế; 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết 

chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công 

khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ điện tử 

phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã 

hội số. 

Chỉ đạo cắt giảm tối thiểu 40% thời gian giải quyết các TTHC: Tại UBND 

huyện cắt giảm thời gian giải quyết 106 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, có 

phát sinh nhiều hồ sơ. Tại UBND cấp xã cắt giảm thời gian giải quyết 30 TTHC. 

Thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4. 

 Chi cục thuế Như Thanh rà soát rút ngắn thời gian nộp thuế, phấn đấu tỷ lệ 

doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử đạt 80% trở lên. Hàng năm, xây dựng và 

công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm 

tra, đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy 

định. 

 Việc chuẩn hoá thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính đã chuẩn 

hoá: Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử huyện, công khai quy trình bộ thủ 

tục hành chính áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 tại các phòng, ban 

chuyên môn trên địa bàn huyện. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ 100% 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên 

trang thông tin điện tử của huyện. 

 8. Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước. 

Đã sử dụng các ứng dụng dùng chung trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu 

(LGSP), kết nối, liên thông LGSP của tỉnh như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc (TDOffice), Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Việc sử dụng các 

phần mềm dùng chung từ huyện đến xã đã thay đổi phương pháp làm việc từ thủ 

công chuyển sang môi trường internet. Việc ban hành văn bản chỉ đạo điều hành và 

thực hiện giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp được nhanh, gọn, 

chính xác. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiểu quả bộ mặt hành chính và công tác cải 

cách hành chính các cấp, Cụ thể:  

- Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office) đã 

được cung cấp tại 100% các cơ quan cấp huyện và 100% các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện giúp cho việc chỉ đạo điều hành được nhanh chóng, kịp thời góp phần 

hiện đại hóa nền hành chính từ huyện đến xã. 

- Ứng dụng chữ ký số được đẩy mạnh sử dụng đã thực hiện cấp chữ ký số cá 

nhân cho Thường trực UBND huyện; Trưởng, Phó các phòng ban đơn vị cấp 
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huyện, lãnh đạo UBND cấp xã. 100% các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp công 

cấp huyện và các xã thị trấn được cấp chữ ký số của cơ quan tổ chức.  

- Hiện đã cấp trên 100% hộp thư cho cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo việc gửi nhận văn bản nhanh chóng, kịp 

thời đảm bảo an toàn thông tin. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã triển khai tại 15 điểm cầu (1 

điểm cầu tại UBND cấp huyện; 14 điểm cầu tại UBND cấp xã). Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến đang phát huy hiệu quả, tạo môi trường hội họp hiện đại, 

thuận tiện, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, đảm bảo triển khai các cuộc họp 

nhanh chóng, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như phòng chống dịch bệnh, 

bão lụt, thiên tai.... Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện 

nay, hệ thống đã phát huy hiệu quả tích cực, tổ chức được nhiều cuộc họp của 

UBND huyện với các xã, thị trấn. UBND huyện đã gửi giải pháp và đề nghị Sở 

Thông tin & Truyền thông kết nối hệ thống của huyện vào hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến của tỉnh để có thể thực hiện họp 3 cấp Tỉnh-huyện-xã. 

- Cổng Thông tin điện tử của huyện và 14 trang thông tin điện tử của các xã, 

thị trấn hoạt động ổn định, nội dung cập nhật kịp thời, đã đăng tải danh mục các 

thủ tục hành chính cấp huyện dịch vụ công mức độ 2, kết nối với trang dịch vụ 

công của tỉnh (dichvucong.thanhhoa.gov.vn),  kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính, giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu 

và đăng ký thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính phát huy hiệu 

quả cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Hệ thống một cửa điện tử cấp huyện đã được kết nối liên thông với phần 

mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc Tdoffice giúp cho việc thực hiện giải 

quyết hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và 4 được nhanh chóng và chính xác.  

- Đã ký hợp đồng với VNPT Như Thanh để triển khai thanh toán không 

dùng tiền mặt (VNPT PAY) giúp cho việc triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức 

độ 4 trên địa bàn huyện. 

9. Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với 

nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

 Hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, công khai quỹ đất 

chưa sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

 Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên 

chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ 

trương đầu tư và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án; kịp thời 

giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại của người dân theo đúng quy định của pháp 

luật. 

 Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch GPMB, tổ chức ký cam kết tiến độ 

GPMB và giao nhiệm vụ cho UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban là thành viên 

hội đồng GPMB theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu để áp dụng đúng 

và đầy đủ các chế độ bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định. Ký cam kết 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất giữa cơ quan nhà nước với 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong 

việc kiểm kê, cắm mốc xác định đơn giá bồi thường GPMB; công khai, minh bạch 
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kết quả về kiểm kê, áp giá, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định 

hiện hành và cam kết. Các kết quả kiểm kê, áp giá bồi thường GPMB theo quy 

định được thực hiện công khai, minh bạch. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021, 

Uỷ ban nhân dân huyện Như Thanh báo cáo để Sở Kế hoạch đầu tư Thanh Hóa có 

cơ sở tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:         KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT,TCKH.  
 

 

 

 

     Hàn Văn Huyên 
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