TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 154-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 09 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

sơ kết 03 năm (2012 - 2015) thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (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 trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
-----Ban Thường vu ̣ Tỉnh ủy xây dựng kế hoa ̣ch sơ kết 03 năm triển khai thực
hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (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 trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Chương trình hành động
số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); cụ thể như sau:
I- Mu ̣c đích, yêu cầ u
- Đánh giá đúng thực trạng tình hình triển khai thực hiện và những kết quả
đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên
nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; từ đó, đề ra nhiệm
vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XII) và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính
trị (khóa XI) đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
- Viê ̣c sơ kế t phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng.
II- Nô ̣i dung
Các cấ p ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội theo chức năng, nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao, bám sát Đề cương (gửi kèm) để
đánh giá sâu kỹ tình hình, kết quả tổ chức thực hiê ̣n Chương trình hành động số
11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XII).
III- Hình thức
- Việc tổ chức sơ kết được tiến hành ở 02 cấp (cấp huyện, tương đương và
cấp tỉnh):
+ Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuô ̣c lãnh đạo việc xây dựng
báo cáo sơ kết; tổ chức hội nghị sơ kết trước ngày 20/10/2015 và gửi báo cáo về
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 30/10/2015.
+ Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Thanh niên xây dựng báo cáo sơ kế t và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 30/10/2015.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập và
thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương
trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; gửi báo cáo về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 30/10/2015.
- Ban Dân vâ ̣n Tỉnh ủy tham mưu, tổng hợp dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/11/2015; phối hợp với
Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vu ̣ Tin̉ h ủy tổ chức Hội nghị sơ kết
trong tháng 12/2015.
IV- Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Kế hoạch này, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng
đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện.
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy theo
dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả để Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78;
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội 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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ĐỀ CƯƠNG

báo cáo sơ kết 03 năm (2012 - 2015) thực hiện Chương trình hành động
số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XII)
(kèm theo Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 09/9/2015
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
------I- Tình hình doanh nghiệp, doanh nhân và các vấn đề liên quan
doanh nghiệp, doanh nhân ở ngành, địa phương
II- Việc tổ chức quán triệt, triển khai
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức quán triệt và xây dựng
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chú ý nêu rõ hình thức tổ chức quán triệt,
học tập; số lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên
chức – lao động, doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân tham gia; văn bản đã
ban hành để triển khai thực hiện chủ trương này).
- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình
hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đánh giá mặt được, mặt chưa được trong việc quán triệt và triển khai
thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
III- Kết quả thực hiện
1. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên và doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện
Chương trình hành động số 11-NQ/TU.
2. Việc tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi
cho doanh nhân: Việc cung cấp thông tin về các định hướng,
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ của Nhà
nước cho doanh nghiệp; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc ban
hành, sửa đổi cơ chế, chính sách và tạo môi trường sản xuất, kinh doanh; việc
tổ chức đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp; việc quan tâm tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý
nhà nước và giải quyết các vụ việc tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh; công
tác kiểm tra, giám sát...
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 cho doanh
nghiệp; kết quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; việc hỗ trợ tín dụng, đổi
mới công nghệ, thiết bị sản xuất, xây dựng, quảng bá thương hiệu; việc mở
rộng thị trường, đầu tư kết cấu hạ tầng; việc phát triển doanh nghiệp, làng nghề
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truyền thống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn và tham gia xây dựng nông
thôn mới....
4. Công tác đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân: Công tác đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực; việc hỗ trợ kiến thức về quản trị doanh nghiệp, về pháp
luật và trách nhiệm đối với xã hội của doanh nhân; việc tạo điều kiện và tổ
chức các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong đội ngũ doanh nhân...
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
hoà giữa doanh nhân với lực lượng lao động trong doanh nghiệp: Công tác
thông tin, tuyên truyền, giáo dục và nêu gương các mô hình doanh nghiệp,
doanh nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia
các hoạt động xã hội, xóa đói giảm nghèo; việc chấp hành pháp luật của doanh
nhân, doanh nghiệp và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ
giữa người lao động và doanh nghiệp....
6- Vai trò các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ
doanh nhân: Hiệu quả hoạt động của các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, xúc
tiến thương mại, du lịch và các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp trên
địa bàn.
7- Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy vai trò của
đội ngũ doanh nhân
- Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng và phát huy
vai trò của đội ngũ doanh nhân.
- Vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong doanh nghiệp; công tác xây
dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong
doanh nghiệp; việc thực hiện quy chế dân chủ..., nhất là trong doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước.
IV- Đánh giá chung, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
1- Ưu điểm và nguyên nhân
2- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
V- Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chương trình hành động
số 11-NQ/TU trong thời gian đến.
Căn cứ vào kế t quả thực hiêṇ Chương trình hành động số 11-NQ/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm
vụ đặt ra để xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; trong đó chú ý đề
ra những giải pháp để khắ c phu ̣c những hạn chế, khuyết điểm.
VI- Đề xuấ t, kiến nghị (nếu có).
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