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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 22-BC/TU

Phan Thiết, ngày 04 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

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 hoá,
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
----I- TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó
khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp trong tỉnh; khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp; sản
phẩm tiêu thụ chậm; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ
yếu của tỉnh còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ
hạn chế đến việc thu hút đầu tư. Song, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân
dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó
khăn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong
03 năm, có 1.616 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký khoảng
10.154 tỷ đồng, lũy kế đến nay có 4.416 doanh nghiệp đăng ký thành lập với
tổng vốn 44.750 tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động và giải thể có
xu hướng giảm(1), có 123 doanh nghiệp hoạt động trở lại; có 111 dự án được
UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 8.793 tỷ đồng (bao gồm
20 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI với tổng vốn đăng ký 71,5
triệu USD). Ngoài ra, có 129 dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó
có có 27 dự án cấp điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm là 3.418 tỷ
đồng với tổng vốn đăng ký cấp mới và cấp điều chỉnh trong 03 năm là 12.211 tỷ
đồng. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 3.100 doanh nghiệp hoa ̣t đô ̣ng, chiế m
71,28% doanh nghiêp̣ đăng ký, tăng 0,97% so với cuối năm 2012; trong đó có
20 doanh nghiệp Nhà nước (chiếm 0,64%), 3.040 doanh nghiệp ngoài khu vực
Nhà nước (chiếm 98,06%) và 40 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm
1,30%). Tỷ suất lợi nhuận/100đ vốn đạt 1,42, bằng 94,03% so với năm 2012.
Đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp trong tỉnh đã có đóng góp tích
cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; nhất là đóng góp cho ngân sách và
thực hiện các chính sách an sinh xã hội như giải quyết việc làm, khuyến học,
đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo... của địa phương.

(1)

có 418 doanh nghiệp ngưng hoạt động, 310 doanh nghiệp giải thể.
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II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW,
ngày 09/12/2011 về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
quốc tế” (sau đâu gọi tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (khóa XII) đã chỉ đạo đánh giá tình hình doanh nghiệp, doanh nhân trên địa
bàn tỉnh và ban hành Chương trình hành động số 11-NQ/TU, ngày 03/7/2012
thực hiện Nghị quyết số 09-NW/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy
vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Chương trình hành
đồng số 11-NQ/TU). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3291/KHUBND, ngày 24/8/2012 và 22/22 đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện, thị, thành
ủy và đảng ủy trực thuộc đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện. Các cấp
ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW và
Chương trình hành động số 11-NQ/TU cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công
chức, đoàn viên, hội viên, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân bằng các hình
thức phù hợp. Ngoài ra, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp
tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
về nội dung 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.
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/BDVTU, ngày
15/4/2013 về kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU và
tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 07 ban thường vụ cấp ủy, đảng đoàn trực thuộc
tỉnh và cơ quan, đơn vị cấp tỉnh(2), các địa phương, đơn vị còn lại tự kiểm tra và
báo cáo kết quả cho Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp.
Nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp đã ban hành văn bản tổ
chức quán triệt, triển khai khá kịp thời; qua đó, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm,
hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xác định được
trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh
nhân trong thời kỳ mới.
Tuy nhiên, việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của
Trung ương, của tỉnh một số nơi thực hiện còn chậm; công tác tuyên truyền chưa sâu
rộng đến các đối tượng, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, Huyện ủy Tánh Linh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi
trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp tỉnh
(2)
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III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường
xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh để
nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm trong
công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn
chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ doanh nhân,
doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh(3). Các tổ chức hội doanh nghiệp như Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nhân... đã tích cực tuyên truyền, vận
động các doanh nhân, doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động xã hội từ
thiện; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”(4). Từ đó, đã động viên, khích lệ
các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn để sản xuất, kinh
doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Về tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho
doanh nhân
Để cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp của tất cả các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, đúng quy định của
pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm tạo
điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, đồng thời, chỉ đạo các sở,
ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện
môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) giai
đoạn 2013 - 2015 và loại bỏ những rào cản, hoàn thiện cơ chế, chính sách để
nâng cao hiệu quả đầu tư(5); chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm
Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tuyên truyền văn bản pháp luật trên sóng
phát thanh, truyền hình; các sở, ngành công khai, minh bạch cho doanh nghiệp về cơ chế chính sách, quy hoạch,
các quy định của Nhà nước về các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Sở Khoa học và Công nghệ tổ
chức 05 hội nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ. Cục Thuế tỉnh tổ chức 04 lần đối thoại và 20 hội nghị tập huấn về
thuế cho 9.507 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nộp thuế điện tử; Trung tâm Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Phòng
Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, Viện Kinh tế Miền Đông tổ chức 18 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật
và hội nhập quốc tế cho 4.235 lượt cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
(4) Sở Công thương đã phối hợp tổ chức 17 đợt “Đưa hàng Việt về nông thôn” về 7 địa phương trong tỉnh (Tuy
Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và huyện đảo Phú Quý) với hơn 99 doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, tổng doanh số bán hàng đạt hơn 6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp
trong tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức 6 đợt bán hàng lưu động, đưa các sản phẩm, hàng hóa Việt
Nam có thương hiệu và đảm bảo chất lượng để phục vụ đồng bào nông thôn, miền núi.
(5) Kế hoạch số 1831/KH-UBND, ngày 17/5/2013 về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư; Kế hoạch số
1863/KH-UBND, ngày 29/5/2014 thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch số
132/KH-UBND, ngày 16/01/2015 triển khai rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi
đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.
(3)
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tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư
phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở các vùng, miền trong tỉnh; tham gia
đầu tư kết cấu hạ tầng và đầu tư cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống của địa phương, thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thông qua hoạt động của Ban Điều phối phát triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường đối
thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp, xem xét giải quyết kịp thời 118 vấn đề khó
khăn, vướng mắc; kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách
về đất đai, xem xét giải quyết 11 kiến nghị tại Hội nghị Thủ tướng gặp mặt
doanh nghiệp, doanh nhân năm 2014.
Các cấp, các ngành đã cung cấp thông tin về những định hướng của tỉnh
trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ
trợ của Nhà nước cho doanh nhân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của
tỉnh và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nhân, doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và
các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của địa phương (trong 03 năm có 6,05
triệu lượt người truy cập Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp). Đồng thời, tăng
cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ
thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao
trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán
bộ, công chức”.
3. Việc hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô sản xuất, nâng
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Công tác hỗ trợ pháp lý, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư
vấn và tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh
nghiệp được các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển thực
hiện khá tốt(6).
Công tác hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trong lĩnh
vực khoa học - công nghệ; hoạt động xúc tiến thương mại; cấp Giấy chứng
Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND, ngày 13/8/2013 quy định thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên
thông” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành
chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 848/QÐ-UBND, ngày 30/3/2015 về triển khai thực hiện
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015; Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND, ngày 30/5/2014 về triển khai
thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành trong việc quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng
ký thành lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 16/5/2014 về Quy chế phối hợp giải quyết
đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật
doanh nghiệp; Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái
định cư khi Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thoả
thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...
(6) Như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố
Phan Thiết và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân.
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nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; tăng cường ứng dụng thương
mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nghiêm túc thực hiện các
quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, cơ cấu, thời hạn trả nợ, có các
giải pháp ưu tiên, hỗ trợ vốn cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất
khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa... đạt hiệu quả tích cực(7).
Các chính sách tín dụng, chính sách thuế đối với các doanh nghiệp được
quan tâm thực hiện. Từ năm 2013 đến tháng 8/2015, các tổ chức tín dụng đã gia
hạn và điều chỉnh hạn nợ 1.976 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lãi suất 18.289 tỷ đồng
cho các hợp đồng tín dụng cũ về mức lãi suất hiện hành, miễn giảm lãi 6,4 tỷ
đồng và xóa gốc và lãi 6,7 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh đã gia hạn
62,16 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cho 1.225 doanh nghiệp; gia hạn thuế
giá trị gia tăng 32,06 tỷ đồng cho 885 doanh nghiệp; gia hạn 110,43 tỷ đồng tiền
sử dụng đất cho 14 dự án của 14 doanh nghiệp; giảm 50% tiền thuê đất cho 303
dự án với số tiền 135,54 tỷ đồng. Từ đó, đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó
khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
4. Công tác đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân
Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ doanh nhân được các
cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh
quan tâm. Sở Công thương đã tổ chức 14 lớp/490 học viên về nâng cao năng lực
quản lý, thành lập và khởi sự kinh doanh theo chương trình Khuyến công. Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch liên kết với Trường
Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn, Trường Cao đẳng Cộng đồng,
Trường Cao đẳng nghề mở 10 khoá nghiệp vụ buồng, phòng, bàn và tiếng Nga
cho 244 lượt học viên. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức 02
khóa Khởi sự doanh nghiệp cho 82 cán bộ Đoàn thanh niên và 56 khóa Quản trị
doanh nghiệp cho 2.433 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp. Trường Cao đẳng
Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề và các cơ sở đào tạo trong tỉnh đã chú trọng
Sở Công thương phối hợp triển khai thực hiện giải pháp hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng thị trường, liên
kết cung cầu giữa Bình Thuận với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; tham gia
khảo sát thị trường, giao thương tại 10 nước và một số tỉnh, thành trong nước; tham gia 78 hội chợ trong nước và
nước ngoài để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; hỗ trợ 70 lượt doanh nghiệp tham gia
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; hỗ trợ 11 doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật mới vào sản xuất công nghiệp.
Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ lãi vay 3,42 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo đầu tư hệ thống
thiết bị phủ bạt che đồng muối và hỗ trợ lãi vay 1,51 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Hải Phong đầu tư đổi mới
công nghệ, thiết bị sản xuất các sản phẩm có lợi thế theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 8
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hỗ trợ Hiệp hội Thanh long thực hiện đề án “Xây dựng mô hình sử dụng
tem chỉ dẫn địa lý Bình Thuận trên quả thanh long”; đăng ký bảo hộ nhãn liệu chứng nhận “Thanh long Bình
Thuận” ra 13 nước trên thế giới; đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Thanh long Bình Thuận”, bảo hộ nhãn hiệu
“Phan Thiết nước mắm – FishSauce”...
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía
Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hỗ trợ 05 doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh in sách quảng bá sản phẩm, dịch vụ để
xúc tiến vào thị trường Australia và một số nước trong khu vực Đông Á. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến
lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức khảo sát, hỗ trợ 40
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
(7)
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nâng cao chất lượng dạy và học, đa dạng hoá các loại hình đào tạo; tăng cường
liên kết với các sở, ngành, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp trong công tác
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho đội ngũ doanh nhân, quản trị doanh
nghiệp và đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp, từng bước đáp ứng
yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề
các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường liên kết với các trường đại học, cao
đẳng, trường dạy nghề để mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản trị, pháp
luật cho doanh nhân, doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động trong doanh
nghiệp và lao động nông thôn để đáp ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
Các tổ chức công đoàn, nông dân, thanh niên, phụ nữ các cấp phối hợp tổ chức
nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý, kinh doanh
nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho đoàn viên, hội viên.
5. Việc nâng cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội,
tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân; xây dựng quan hệ lao động hài
hòa giữa doanh nhân với lực lượng lao động trong doanh nghiệp
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa của tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các hiệp hội doanh
nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước về doanh nghiệp, doanh nhân; tuyên truyền, nêu gương mô
hình doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, đạt thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, văn hoá trong kinh
doanh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giảm nghèo ở địa phương. Qua
đó, các doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng thể hiê ̣n trách nhiệm, đa ̣o đức trong
sản xuất, kinh doanh, thấy được trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng,
xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động gây Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Tiếp bước cho em đến trường”, phong trào thi đua “Chung sức,
chung lòng xây dựng nông thôn mới”... cũng như tham gia các hoạt động xã hội,
nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa
phương. Trong 03 năm 2013 - 2015, đã có 40 lượt “Doanh nhân tiêu biểu” và 45
lượt “Doanh nghiệp tiêu biểu” được Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen
thưởng vào dịp kỷ niệm ngày “ Doanh nhân Việt Nam” 13/10 hàng năm.
Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở
Lao động Thương binh và Xã hội tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện quy
chế dân chủ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Đồng
thời, tăng cường tập huấn, kiểm tra, thanh tra thường xuyên việc thực hiện Bộ luật
Lao động, Luật Công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp;
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vận động chủ doanh nghiệp thực hiện việc ký thoả ước lao động tập thể, thực hiện
đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động, hạn chế được tình trạng
đình công, lãn công. Bình quân hàng năm có khoảng 80% doanh nghiệp có tổ
chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và ký thỏa ước lao động tập
thể; một số doanh nghiệp đơn vị đã xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại với
người lao động theo quy định(8).
6. Phát huy tốt vai trò các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh
nghiệp và đội ngũ doanh nhân
Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, hội doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Trung
tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm khuyến công và Trung tâm xúc
tiến thương mại, Trung tâm thông tin và xúc tiến Du lịch của tỉnh... đã có nhiều
cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp triển khai khá tốt các
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề
ra, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế,
chính sách hỗ trợ của Chính phủ thông qua các đề án, chương trình hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc gia(9).
Phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp hoạt động ổn định, duy trì sinh hoạt
định kỳ, quan tâm kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động
để thu hút hội viên tham gia, tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn” và
“Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động an sinh xã
hội tại địa phương(10).
7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát huy
vai trò của đội ngũ doanh nhân
Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 80-KL/TW, ngày
29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ
thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng
Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Nghị
định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành
lập tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè, Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn - Mũi Né, Công ty
Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà, Công ty Cổ phần Rạng Đông, Công ty Cổ phần Tà Zôn, Công ty Cổ phần
Dược và Vật tư y tế, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác Công
trình thủy lợi, Công ty bao bì Phương Giang, Công ty TNHH Làng Tre - Mũi Né...;
(9) Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi
nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho các 86 lãnh đạo, uỷ viên Ban
chấp hành các hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh.
(10) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện 6 chương trình liên kết, hợp tác giữa các hiệp hội doanh
nghiệp các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Ủng hộ 20 bộ vi tính trị giá 116 triệu đồng cho Trường THCS Tân
Phúc (Hàm Tân).
(8)
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chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; ban hành Quy định về việc thành lập,
tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các loại
hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác phát triển
đảng, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh
nghiệp được tăng cường; trong 02 năm 2014 - 2015, trong các doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước đã thành lập mới 03 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp mới 121
đảng viên (trong đó có 09 đảng viên là chủ doanh nghiệp); 48 tổ chức công đoàn;
02 tổ chức hội cựu chiến binh; 04 tổ chức hội liên hiệp phụ nữ; 21 tổ chức đoàn
thanh niên; 10 tổ chức chi hội thanh niên. Đến nay, trong các doanh nghiệp ngoài
khu vực Nhà nước có 64 doanh nghiệp có tổ chức đảng/773 đảng viên; 258 tổ chức
công đoàn/26.821 đoàn viên; 14 tổ chức hội cựu chiến binh/222 hội viên; 12 tổ
chức hội phụ nữ/463 hội viên; 79 cơ sở đoàn Thanh niên/2.472 đoàn viên; 12 tổ
chức chi hội thanh niên/97 hội viên.
IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
- Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và Chương trình
hành động số 11-NQ/TU; các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã nhận thức
rõ hơn về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chú trọng, tích cực cải cách thủ tục hành chính,
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng
quy định của pháp luật.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ doanh nhân và
người lao động trong các doanh nghiệp có nhiều cố gắng.
- Đội ngũ doanh nhân đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách của
Nhà nước và sự quan tâm, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện của cấp ủy, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; phần lớn doanh nhân trong tỉnh
chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà
nước và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn
định, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc
làm cho người lao động… từ đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.
- Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Vai
trò các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân
được phát huy khá tốt.
- 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
nhiều cố gắng, đạt kết quả bước đầu.
* Nguyên nhân đạt được
- Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và cơ chế của Nhà
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nước ngày càng được cụ thể hóa, công khai minh bạch, phù hợp với yêu cầu
phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.
- Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các
doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.
- Các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp phát huy khá tốt vai trò đại diện
của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.
- Đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đồng thuận, tin tưởng vào chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vượt qua khó
khăn, thách thức, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh.
2. Khuyết điểm, hạn chế
- Một số địa phương, đơn vị quán triệt và ban hành văn bản triển khai thực
hiện Nghị quyết, Chương trình hành động còn chậm.
- 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 đố i 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 trong doanh nghiệp ngoài khu vực
Nhà nước nhìn chung còn khó khăn.
* Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:
- Công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền 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.
- Một bộ phận chủ doanh nghiệp trình độ quản trị 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
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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, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
V- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG
THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục 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.
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân gương mẫu
chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật; 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”.
Tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện của các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp.
3. 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
hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn, góp phầ n thực 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.
4. 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
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phát triển vững chắc.
5. 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).
6. 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.
7. Tăng cường 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 theo Nghị định
số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ
chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp; có kế hoạch cụ thể
về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện vào Đảng.
8. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện của cấp dưới trong triển khai thực hiện Nghị quyết số
09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình hành động số 11-NQ/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII), Kế hoạch số 3291/KH-UBND của Ủy
ban nhân dân tỉnh và việc thực hiện các chính sách của Trung ương, của Tỉnh
đối với doanh nghiệp.
9. 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./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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