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Duy Tiên, ngày        tháng 6 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020  

của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ 

 
  

Căn cứ Công văn số 806/SCT-KHTC ngày 16/6/2021 của Sở Công Thương 

tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 

06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, 

UBND thị xã Duy Tiên báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 

- Ủy ban nhân dân thị xã đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP 

ngày 06/8/2020 và Kế hoạch số 2750/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam. Trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp tổ 

chức thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ trong thời 

gian tiếp theo. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đơn giản hoá thủ 

tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định dự án, cấp giấy phép 

đầu tư, thoả thuận địa điểm cấp đất, cấp giấy phép xây dựng một cách nhanh chóng. 

Thực hiện có hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo quy trình một cửa 

thông qua cấp huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công nghiệp hỗ trợ và các 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thu hút sự quan tâm, 

thay đổi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các 

ngành, địa phương về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ 

trợ. Tuyên truyền, vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể ở 

huyện, xã tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng để phục vụ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ. 

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo nhanh gọn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp nói chung và các dự án công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn nói riêng. 

2. Về tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư 

- UBND thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

của thị xã trong hoạt động trong xúc tiến đầu tư như: phối hợp với các Sở, ngành của 

tỉnh trong việc thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; 
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ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp sử 

dụng công nghệ cao, hiện đại, các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc ... 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng ban 

của Sở Công thương duy trì thường xuyên công tác đăng ký, lập và thẩm định các 

đề án khuyến công về việc hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất, đào tạo nghề, mô hình 

trình diễn kỹ thuật trên địa bàn.  

- Tính đến nay, địa bàn thị xã Duy Tiên có 04 khu công nghiệp (Đồng Văn I, 

II, III, Hòa Mạc) và 03 cụm công nghiệp (Cầu Giát, Hoàng Đông, Châu Giang) 

với tổng diện tích 1.057 ha. Tính riêng về công nghiệp hỗ trợ, đã thu hút được tổng 

số 234 doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Có 02 

khu, cụm công nghiệp dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ: KCN hỗ trợ Đồng Văn 

III diện tích 300ha thu hút được 45 doanh nghiệp đầu tư; cụm công nghiệp Châu 

Giang diện tích 39,69ha thu hút được 01 doanh nghiệp lắp ráp ô tô có tổng vốn đầu 

tư 2.277 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo trên địa bàn thị xã tập 

trung hầu hết trong các khu, cụm công nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh 

chủ yếu là sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, hệ thống dây dẫn điện, sợi, vải, 

thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm ... Cộng dồn trong 5 năm qua, các doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo trên địa bàn thị xã tạo ra giá trị sản 

xuất gần 90.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 20.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm 

cho hơn 4 vạn lao động nông thôn. 

3. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN, tập trung 

xây dựng đồng bộ hạ tầng, thuận tiện trong kết nối giao thông 

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến đầy đủ các chủ trương, cơ chế chính sách 

và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó đã tạo 

được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đảm bảo 

tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Chỉ đạo tập 

trung thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 

các khu công nghiệp (KCN hỗ trợ Đồng Văn III; cụm công nghiệp Châu Giang...) 

- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh chỉ đạo các phòng ban liên quan giải 

quyết nhanh gọn các thủ tục về thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho 

thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho các nhà đầu tư triển khai 

dự án thuận lợi.  

4. Củng cố và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

- Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các 

đơn vị kinh doanh dịch vụ cũng như nhà đầu tư theo 10 cam kết của tỉnh với nhà 

đầu tư gồm: cung cấp đủ điện 24/24 giờ; đảm bảo hệ thống cấp nước sạch và xử lý 
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nước thải; cấp đất làm nhà ở cho công nhân; đáp ứng đủ lao động có chất lượng; 

phối hợp giải quyết đình công và bãi công; đảm bảo tốt an ninh trật tự …  

- Chỉ đạo các xã, phường phối hợp với Điện lực Duy Tiên quản lý nghiêm hành 

lang an toàn lưới điện, thường xuyên phát quang hành lang lưới điện theo đúng các quy 

định về an toàn điện, bảo đảm nguồn điện ổn định và liên tục cho các doanh nghiệp.  

- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay 

ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn để sản xuất kinh doanh. 

5. Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cả về số lượng và chất lượng 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu có những cơ chế, chính sách 

để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các cấp vào lĩnh vực đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cả về số lượng và chất lượng cho phát triển 

công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng.  

- Tập trung thu hút các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phục vụ 

công tác đào tạo nghề của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp 

với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam trong việc đăng 

ký, thực hiện hỗ trợ các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nguồn kinh 

phí khuyến công Quốc gia, khuyến công địa phương. 

- Chỉ đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tăng 

cường các mô hình liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động 

trong các doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp đào tạo có hiệu quả nguồn nhân 

lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp. 

- Chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh&Xã hội tham mưu, đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu phát 

triển công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong giai đoạn 

tiếp theo, tập trung vào đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cao. 

- Tập trung chỉ đạo thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp như: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Đồng 

thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp, đảng viên, 

đoàn viên và người lao động về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức 

Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, 

tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường triển khai kịp 

thời, có hiệu quả các văn bản pháp quy, cơ chế chính sách của Nhà nước, đặc biệt 

là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn, làng 

nghề. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến 

thương mại để triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội 

chợ triển lãm trong và ngoài nước.  
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- Bố trí, sắp xếp công chức có năng lực, trình độ, có trách nhiệm tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng 

tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp chính quyền địa 

phương; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng 

nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. 

7. Tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, 

tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp 

- Phối hợp với Hội Doanh nghiệp thị xã Duy Tiên thường xuyên nắm bắt tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, duy trì kênh đối 

thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Chỉ đạo niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang 

thông tin điện tử của UBND thị xã, tạo điều kiện thuận cho tổ chức, doanh nghiệp 

và công dân khi đến làm thủ tục hành chính. 

- Trong công tác phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để giải quyết thủ 

tục hành chính của dự án đầu tư, luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, 

tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. 

8. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết 

kiệm, hiệu quả 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và phối hợp với các Sở, ngành của 

tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch đối với các doanh nghiệp thuê đất 

trong cụm công nghiệp về các lĩnh vực sử dụng đất đai, môi trường, lao động, 

phòng cháy chữa cháy... theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý các vi phạm, yêu cầu chủ 

đầu tư khắc phục triệt để vi phạm. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc 

thẩm quyền quản lý; kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thực 

hiện theo đúng các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng và hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức 

thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Thị ủy, HĐND, UBND thị 

xã; sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở, ngành dọc đối với nhiệm 

vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
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- Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã cơ bản được đầu tư xây 

dựng đồng bộ, tạo điều kiện cho việc phát triển công nghiệp. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy 

đảng, địa phương còn chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

 - Khó khăn về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn vốn ưu đãi phục vụ 

đầu tư sản xuất, thị trường đầu ra đối với các doanh nghiệp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 

và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa 

phương về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản pháp quy, cơ chế chính sách 

của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công 

nghiệp hỗ trợ, thu hút đầu tư, đào tạo lao động … 

- Thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, 

nhằm lựa chọn các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ, 

công nghiệp có công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thực 

hiện tốt các chế độ chính sách ưu tiên tuyển dụng người lao động tại địa phương.  

- Chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng các 

khu, cụm công nghiệp và các dự án thuê đất ngoài khu, cụm công nghiệp. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác rà soát, xử lý 

kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường, sử dụng đất kém hiệu quả. 

- Khuyến khích, vận động nhà đầu tư tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, 

tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm. 

- Hàng năm tổ chức hội nghị gặp mặt, tọa đàm với các doanh nghiệp, doanh 

nhân nhân ngày ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 nhằm trao đổi, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương quan tâm, hàng năm có nhiều đề án 

khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc hiện 

đại phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

 

 



 

 

6  

 - Đề nghị UBND tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng công 

trình xử lý nước thải trong cụm công nghiệp Hoàng Đông. Hỗ trợ kinh phí duy tu, 

sữa chữa thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp 

trên địa bàn thị xã.  

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 

06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của 

UBND thị xã Duy Tiên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương tỉnh; 

- TTTU, TT HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Quý Hùng 
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