Cao Bằng hiện có 1.134 doanh nghiệp đang hoạt động.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” do Bộ Khoa học và Công nghệ đề
xuất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 đã tạo ra phong
trào khởi nghiệp trong cả nước với sự vào cuộc của hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
Ở Cao Bằng, chính quyền địa phương đã xúc tiến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST bằng nhiều hình
thức phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng biệt, qua đó, đã tạo nên một khí thế khởi nghiệp trong mỗi doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhóm cá nhân, trên nhiều lĩnh vực; đồng thời quan tâm cử công chức phụ trách
công tác khởi nghiệp ở các sở, ngành tham dự các khoá đào tạo do các bộ, ngành và đặc biệt là Bộ KH&CN
tổ chức để nâng cao năng lực và khả năng tổ chức thực hiện công tác khởi nghiệp ĐMST tại địa phương.
UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Sở KH&CN phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cập nhật trực
tuyến thông tin về các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại địa phương vào Hệ thống thông
tin quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin khởi nghiệp ĐMST (ISEV) và truy cập trang thông
tin điện tử: https://isev.vn/admin để thực hiện theo hướng dẫn sử dụng và cập nhật thông tin.
Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được chú trọng thông qua việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
Chương trình số 07-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã
giai đoạn 2016-2020; thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác cải
cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính
phủ.
Tỉnh đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm
2018; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch nâng cao Chỉ số
cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019; chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức gặp gỡ và đối thoại doanh
nghiệp theo từng nhóm doanh nghiệp và chủ đề; thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ Công tác hỗ
trợ doanh nghiệp liên tiếp tổ chức 03 cuộc làm việc trong tháng 5/2019 để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu
tư trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chính quyền địa phương và 16 sở, ngành đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại
chuyên đề với với sự tham gia của trên 160 doanh nghiệp, HTX và các nhà đầu tư, các cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố Cao Bằng; nhận và trả lời 72 kiến nghị, đề xuất; ngày 06/6/2019,
UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, HTX và các nhà đầu tư; số lượng doanh
nghiệp thành lập mới được 75 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 874,075 tỷ đồng, tăng 17,65% so với
cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 6/2019 có 1.492 doanh nghiệp, trong đó có 1.134 doanh nghiệp đang hoạt
động, số vốn đăng ký là 18.059 tỷ đồng; cấp đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh, 06 địa điểm kinh doanh,
01 văn phòng đại diện. Thành lập mới 06 hợp tác xã, tăng 50% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 18 tỷ đồng,
cấp chứng nhận 14 dự án đầu tư với tổng vốn 2.230 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy
chứng nhận đầu tư cho 09 dự án.
Trong tháng 8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Dự án Hỗ trợ kinh
doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh cho 40 hội viên phụ
nữ là những cá nhân có ý tưởng kinh doanh, đang kinh doanh thuộc 13 huyện, Thành phố. Qua tập huấn, các
học viên được truyền đạt những kỹ năng về khởi sự kinh doanh và tầm quan trọng của khởi sự kinh doanh;
chân dung người khởi nghiệp; giới thiệu 7 bước về khởi sự kinh doanh; xác định vấn đề và nghiên cứu thị
trường; phát triển sản phẩm, dịch vụ; lập sơ đồ chiến lược; giới thiệu sơ đồ chiến lược cho khởi nghiệp tinh
gọn; tài chính cho khởi nghiệp; xây dựng đội nhóm cho khởi nghiệp; thuyết trình khởi nghiệp...; giao lưu,
học tập kinh nghiệm với những nữ doanh nhân thành đạt trên địa bàn tỉnh, qua đó từng bước thay đổi nhận
thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong đầu tư, phát triển kinh tế hộ
gia đình.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, tình hình tạm ngừng hoạt động và giải thể doanh nghiệp, hợp
tác xã có xu hướng tăng, cụ thể: có 34 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 324 doanh nghiệp đang bị khóa
sổ; 79 hợp tác xã ngừng hoạt động. Phần lớn các doanh nghiệp của Cao Bằng là các doanh nghiệp vừa và
nhỏ nên chưa có các hoạt động gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST và hầu hết các doanh nghiệp mới được thành lập của tỉnh đều phát triển sản xuất kinh doanh trên nền
tảng kỹ thuật và dịch vụ chứ chưa thật sự là các khởi nghiệp ĐMST.
Để phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển và đẩy mạnh hoạt động hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng xác định sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp
sau:
Một là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh, thường xuyên thực hiện đối thoại với cộng
đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc để tập trung tháo gỡ cho
doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, xây dựng
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm,...
giúp doanh nghiệp và các nhóm cá nhân có thêm nhiều cơ hội phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của khởi
nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.
Ba là: Tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên, cộng đồng sinh viên
và doanh nghiệp trẻ có thái độ đúng đắn về khởi nghiệp; có tinh thần, động lực khởi nghiệp; có kiến thức, kỹ
năng, công cụ khởi nghiệp.
Bốn là: Tổ chức đào tạo, tập huấn về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất
lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng; biểu dương các tấm gương điển hình về doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo.
Năm là: Tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các chính sách
pháp luật mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Sáu là: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng các không gian làm việc chung, cơ sở hạ tầng phục vụ cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp.
Bảy là: Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các đơn vị đào tạo, các đơn vị tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp,
các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, quỹ hỗ trợ và đầu tư, chính quyền địa phương... để hỗ
trợ kịp thời cho các chương trình, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tám là: Thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Cao Bằng, thực hiện tốt kết
nối giữa 4 nhà (nhà nước - nhà khoa học – doanh nghiệp và nông dân).
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