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Số: 4456/UBND-TCKH 

V/v báo cáo tình hình và kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Can Lộc, ngày 25 tháng 11  năm 2022 

                      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Văn bản số 6643/UBND-KT  ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

của ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 . 

UBND huyện Can Lộc báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai và kết quả đạt được: 

-  Đã triển khai phổ biến Nghị quyết đến các phòng, ban, trung tâm trực 

thuộc các địa phương và cộng động doanh nghiệp, để nhận thức đầy đủ tầm 

quan trọng của cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

và ngày càng chủ động, tích cực triển khai các giải pháp trong phạm vi trách 

nhiệm. 

-  Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn 

giản, nhanh chóng và kịp thời, đồng hành tháo gở khó khăn, cải thiện môi 

trường kinh doanh, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư để thu hút vốn đầu tư mới 

mà còn có tác dụng thúc đẩy các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tiếp 

tục mở rộng sản xuất, tăng thêm vốn đầu tư. 

- Hệ thống giao thông kết nối giao thương giữa các địa phương cơ bản 

đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà 

đầu tư 

 - Triển khai ứng dụng Khoa học và Công nghệ vào sản xuất kinh doanh 

và trong công tác quản lý và xử lý hồ sơ công việc, thích ứng tốt với thời kỳ 

công nghệ 4.0, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận các thông 

tin, chế độ, chính sách xử lý hồ sơ nhanh chóng và thuận tiện.         

2. Hạn chế, khó khăn: 

- Nguồn lực của địa phương đang hết sức khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa 

được đồng bộ, quy hoạch chưa khoa học, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường 

kinh doanh và năng lực cạnh tranh của địa phương.  

- Các nhà đầu tư, doanh nghiệp chưa phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch 

COVD 19, tình hình trong nước và chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá 

xăng, dầu, lạm phát có xu hướng tăng cao, doanh nghiệp khó khăn trong việc 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ tín dụng. 



 

 

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng vào thực tiễn đang hết sức 

hạn chế, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích của các phương 

tiện công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin hiện có để 

nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như trong quản lý điều hành.  

3. Kiến nghị, đề xuất: 

- Đề nghị UBND tỉnh ưu tiên, bố trí nguồn lực cho địa phương để tiếp tục 

xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.   

- Có các cơ chế hỗ trợ chính sách cho địa phương trong đó ưu tiên các 

chính sách hỗ trợ tín dụng, chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh để 

tạo niềm tin, thu hút nguồn lực đầu tư vào các địa phương trên toàn huyện. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

biết và tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 
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