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Số 15- CT/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày  01 tháng 8 năm 2016 
 

CHỈ THỊ 
về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư,  

kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

--- 

Trong thời gian qua, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn 

nhiều khó khăn, thách thức, đã và đang tác động và ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển của các doanh nghiệp. Song với sự quan tâm, luôn xác định “Doanh nghiệp 

là động lực phát triển kinh tế - xã hội”, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều 

cố gắng chỉ đạo, triển khai thực hiện việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp 

cận tốt hơn các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển sản 

xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư… Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của 

nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; góp phần quan 

trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.  

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

ta vẫn còn nhiều hạn chế: Qui mô doanh nghiệp còn nhỏ; số lượng doanh nghiệp 

đăng ký kinh doanh đi vào hoạt động chưa nhiều; số lượng doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh hòa vốn, thua lỗ, ngưng hoạt động hoặc giải thể còn lớn.  

Nguyên nhân của tình hình trên, ngoài nguyên nhân chủ quan của từng 

doanh nghiệp còn có nguyên nhân từ phía quản lý nhà nước. Đáng chú ý là: 

Hiện còn nhiều cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp chưa 

đồng bộ, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn; thủ tục hành chính liên quan đến 

doanh nghiệp ở một số khâu vẫn chưa thật sự thông thoáng, làm mất nhiều thời 

gian của doanh nghiệp; tình trạng nhiều hồ sơ phải làm lại, nhiều hồ sơ trễ hẹn, 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, vòi vĩnh… đối với doanh nghiệp vẫn còn. 

Những khó khăn, vướng mắc trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận 

đất đai, tài nguyên khoáng sản…chưa được tháo gỡ kịp thời. Sự hợp tác, phối 

hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp 

chưa chặt chẽ, thiếu chuyên nghiệp; việc phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý vẫn 

là khâu yếu đã làm giảm năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh...  

Để thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh nhà phát triển, góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và trong những năm tới; 

đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng 

mức hơn; đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải coi doanh nghiệp là lực lượng nòng 
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cốt, là đối tượng phục vụ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lành 

mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên tinh thần đó, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 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 hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và 

Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên  

chức, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời cụ thể hóa các thông 

tư hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện nhằm cải 

thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trước hết tập trung vào 

một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc liên quan đến hoạt động của doanh 

nghiệp, như: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế; công tác 

giải tỏa mặt bằng; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khai thác tài 

nguyên khoáng sản và các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi 

trường…để rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, thời gian thực hiện các quy 

định của nhà nước đối với doanh nghiệp…   

3. Tăng cường làm tốt công tác đối thoại, giao lưu trực tuyến; cầu thị, tiếp 

nhận, lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư 

để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý, nhất là về thủ tục hành chính trong đầu 

tư kinh doanh, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thuế, hải quan, cấp phép xây 

dựng, tiếp cận đất đai và các nguồn vốn… Thực hiện tốt công tác tổng hợp nắm 

chắc những khó khăn vướng mắc, những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp đối 

với từng cấp, từng ngành để trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức 

năng giải quyết hoặc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, đúng quy trình, quy 

định đã đề ra. 

4. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương 

trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 

2016-2017; về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thường xuyên 
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rà soát, khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các 

chính sách tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại tố cáo gắn với các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông và các sở, 

ngành, các hiệp hội doanh nghiệp có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, dự 

báo; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư 

hiểu, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện, nhất là về cơ chế, chính sách đất 

đai, cải cách hành chính, hệ thống giáo dục, y tế, các lợi thế về hạ tầng giao thông, 

dịch vụ, các tiện ích khác trên địa bàn tỉnh…để nâng cao năng lực cạnh tranh, 

đẩy mạnh thu thút đầu tư. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên 

tiến trong thực hiện tốt việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững; đồng thời phê phán những hành vi 

gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành ủy có chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể Chỉ thị này; 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.      

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;    (để báo cáo) 

- Bộ phận theo dõi địa phương, 

Ban Kinh tế Trung ương; 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
              (đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 


