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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 16-TB/VPTU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 04 tháng 01 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động  

số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) 

------ 
 

Ngày 25/12/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) tổ chức Hội nghị 

sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại 

Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết 

luận, chỉ đạo: 

1. Kết quả 03 năm thực hiện Chương triǹh hành đôṇg của Ban 

Thường vu ̣Tỉnh ủy 

Có thể khẳng định rằng, trong 03 năm qua, các cấp, các ngành, địa 

phương trong tỉnh đa ̃có nhiều cố gắng triển khai thưc̣ hiêṇ Chương trình hành 

động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đaṭ kết quả khá toàn 

diêṇ trên các măṭ; trong đó, nổi bâṭ là: 

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình 

hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) được thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời; từ đó, nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân 

trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng 

được nâng lên.   

- Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và các địa phương đã 

đẩy mạnh thực hiện các đồng bộ các biện pháp hỗ trợ doanh nhân và doanh 

nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được 

đẩy mạnh; vai trò đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân 

được phát huy khá tốt.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ doanh nhân có 

nhiều cố gắng; phần lớn đội ngũ doanh nhân chấp hành và thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.  

- Công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát triển 

đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có 
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chuyển biến tích cưc̣ hơn so với trước khi có Nghị quyết của Bộ Chính trị và 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đã gắn việc phát triển doanh 

nghiệp với xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân, tạo điều kiện cho đội ngũ 

doanh nhân có đại diện trong các tổ chức của hệ thống chính trị, góp phần xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động 

trong các doanh nghiệp. Từ đó, đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà không ngừng phát 

triển, luôn nỗ lực vượt khó, duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh; đảm bảo đời 

sống, việc làm cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với nhà 

nước; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; ngày càng góp phần 

tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  

Từ kết quả bước đầu đạt được cho thấy việc ban hành Nghị quyết số 09-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 11-NQ/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của 

đất nước và địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận vẫn 

còn một số hạn chế, khuyết điểm như sau: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ doanh nhân và người lao động trong 

các doanh nghiệp có lúc chưa kịp thời, nhất là đối với các doanh nghiệp chưa có 

tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội.  

- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp sau 

đăng ký kinh doanh vẫn còn một số bất cập, nhất là những lĩnh vực, ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện. Triển khai chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất 

đai, tiếp cận nguồn vốn… kết quả còn hạn chế; việc giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nhân, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

- Phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; việc 

ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả kinh doanh và năng 

lực cạnh tranh còn thấp; số lượng doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông 

nghiệp, nông thôn còn ít, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi và 

hải đảo; khả năng tiếp cận và hấp thụ các nguồn vốn tín dụng còn khó khăn. 

Tình hình vi phạm pháp luật của một bộ phận chủ doanh nghiệp trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh vẫn còn xảy ra. 

- Việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nhìn chung còn khó khăn. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: 

- Công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết của Bộ 
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Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lúc, có nơi 

chưa được quan tâm đúng mức. 

- Quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nhân, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời.   

- Trình độ quản trị doanh nghiệp trong một bộ phận chủ doanh nghiệp còn 

hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách 

nhiệm với xã hội chưa cao; chưa thực sự chủ động liên kết với các cơ sở dạy 

nghề trong công tác đào tạo nghề cho lao động. 

 - Phần lớn chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác phát triển tổ 

chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong thời gian tới 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của 

Bộ Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà ngày càng 

vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; 

đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung quan tâm một số nội dung sau:   

- Các cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu kỹ 

Nghị quyết số 09-NQ/TW, Chương trình hành động số 11-NQ/TU và Kế hoạch số 

3291/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, doanh nghiệp và từng cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân, 

xác định đây là một trong những lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân gương 

mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; 

thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đề cao trách nhiệm xã hội và đạo 

đức, văn hóa trong kinh doanh; tham gia tích cực và có hiệu quả Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.   

- Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; 

đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản 

phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chú ý quan tâm 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

4 

hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn, góp phần thưc̣ hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới và tập trung phát triển các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã. 

- Tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò các tổ chức đại diện 

cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân; tiếp tục kiện toàn và nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả hoạt động của các hội, hiệp hội, phát huy vai trò tối đa vai trò 

của các hội, hiệp hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp và doanh nhân. 

Đồng thời, tăng cường các biện pháp nhằm tập hợp lực lượng doanh nhân tham 

gia vào các tổ chức đại diện và sự phối hợp giữa các hội, hiệp hội trong quá 

trình hoạt động. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò là nồng cốt, là đầu 

mối kết nối, vận động các doanh nhân trong tỉnh và doanh nhân là con em Bình 

Thuận đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh, thành phố cùng tham gia vào quá 

trình xây dựng, hoạch định chính sách, chia sẽ kinh nghiệm và hỗ trợ, nối kết 

với các tổ chức nhằm giúp cho doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh có điều kiện 

phát triển vững chắc. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng và 

phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân; chú ý rà soát lại các thủ tục hành 

chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt hơn nữa việc phối hợp trong 

việc giải quyết hồ sơ thủ tục và những khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công 

khai, minh bạch các loại quy hoạch, các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, 

phấn đấu tiếp tục tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Tăng cường các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và đào tạo, nâng 

cao trình độ, tay nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh sát với nhu cầu thực 

tế của doanh nghiệp, địa phương. 

- Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các 

cấp tăng cường hơn nữa công tác xây dựng và phát triển các tổ chức đảng, đoàn 

thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và kế hoạch 

kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện vào Đảng của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; chú ý đặt ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt kết quả cao nhất. 

- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo triển 

khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 

Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XII). Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ 

đạo; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết khi có chỉ đạo của 

Trung ương. 
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh biết, triển 

khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:        

- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.          

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 

 

 

 

 

 

 


