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TỜ TRÌNH  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ 

về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI 

về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025  

-----  

 

   Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.  

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kính trình Ban Chấp hành Đảng 

bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 

giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I- QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị quyết). 

Để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết, Thường trực Tỉnh 

uỷ thống nhất để Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức nghiên cứu thực hiện với các bước sau: 

(1) Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị 

có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết. Qua đó, đã nhận được 41 

lượt ý kiến đóng góp từ Quỹ Khởi nghiệp SVF, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng 

Tháp, các chuyên gia, giảng viên ở một số trường Đại học, các sở, ngành và các 

huyện, thành phố trong Tỉnh để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước 

khi trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến. 

 (2) Ngày 20/7/2021, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Thường 

trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết; tiếp thu góp ý của các đồng chí 

Thường trực Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã điều chỉnh, bổ 

sung dự thảo Nghị quyết, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến. 
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(3) Ngày 03/8/2021, tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã 

dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Nghị quyết; thống 

nhất giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng 

chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết; tham mưu 

xây dựng Tờ trình về dự thảo Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

xem xét, cho ý kiến. 

Ngày 30/8/2021, Thường trực Tỉnh uỷ đã giao Văn phòng Tỉnh uỷ gửi dự 

thảo Nghị quyết lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh. 

Tại Hội nghị đột xuất ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xem xét, 

cho ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và 

chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.  

II- NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

XIN Ý KIẾN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

1. Về tên gọi 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.  

2. Kết cấu, bố cục: Gồm 04 phần. 

(1) Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

thời gian qua. 

(2) Quan điểm, mục tiêu. 

(3) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

(4) Tổ chức thực hiện. 

3. Một số nội dung chính trong dự thảo Nghị quyết 

3.1. Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trên địa bàn 

Tỉnh thời gian qua 

Giai đoạn 2016 - 2020, đã có 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới trên 

địa bàn Tỉnh, với tổng vốn đăng ký hơn 12.840 tỷ đồng, nâng tổng số doanh 

nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 40.000 

tỷ đồng; đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP (giá hiện hành) giai 

đoạn 2016 - 2020 khoảng 23,35%; vốn đầu tư phát triển của khối doanh nghiệp 

khoảng 23,64% trên tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; đóng góp của yếu tố 

năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm khoảng 21,27% GRDP; nộp ngân 

sách bình quân khoảng 42% trong tổng thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng bình 
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quân giai đoạn 2016 - 2020 là 14%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt trên 

01 tỷ USD; bình quân hàng năm, giải quyết việc làm cho hơn 35.200 lao động. 

Các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm, chỉ đạo, bước đầu đã đạt được những 

kết quả quan trọng, làm tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo. Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) cũng lan toả và mang đến nhiều hướng đi mới cho các 

hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn; đến nay, toàn Tỉnh có 161 sản phẩm đạt 

chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó, có nhiều sản phẩm khởi nghiệp của Tỉnh. 

Tuy nhiên, đóng góp của khối doanh nghiệp vào nền kinh tế chưa tương 

xứng với tiềm năng; tỷ trọng doanh nghiệp còn hoạt động chỉ đạt 50% trên tổng 

số doanh nghiệp thành lập mới; mô hình hoạt động mang tính chất hộ gia đình, 

nhỏ lẻ; vốn đầu tư ít; trình độ khoa học, kỹ thuật lạc hậu; năng suất lao động 

thấp; chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường; nhiều doanh 

nghiệp chưa chú trọng việc xây dựng thương hiệu, chiến lược; mối quan hệ hợp 

tác, liên kết trong sản xuất chưa bền vững; bộ máy quản trị còn hạn chế kiến thức, 

kinh nghiệm; hoạt động khởi nghiệp chưa mang tính hệ thống cao, chưa gắn liền 

với khoa học, công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

mặt bằng giá cả các sản phẩm khởi nghiệp còn cao, chưa có tính cạnh tranh so 

với các sản phẩm khác. 

Nguyên nhân là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển của doanh nghiệp; chưa tổ chức được một lực lượng doanh nghiệp 

"đầu tàu" đủ mạnh để có thể dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ; phần lớn doanh nghiệp 

của Tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiếu nguồn lực về tài chính, năng suất lao 

động thấp, quản trị kém; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động của doanh nghiệp chưa đồng bộ; các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp 

thiếu tính thực tiễn, thiếu nguồn lực hỗ trợ.  

3.2. Quan điểm chỉ đạo 

- Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp là một trong năm đột phá 

chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025; xác định doanh nghiệp là một 

trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

- Ưu tiên, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp có hàm lượng khoa học, 

công nghệ cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường phù hợp 

với địa phương; tiếp cận chương trình chuyển đổi số, đổi mới, chuyển giao khoa 

học, công nghệ tiên tiến gắn với kinh tế tuần hoàn để khai thác có hiệu quả nguồn 

tài nguyên bản địa. 
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 - Phát triển doanh nghiệp trên nền tảng lực lượng tiềm năng, có đủ khả 

năng chuyển đổi thành doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

- Tiếp tục lan toả tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng dân cư; kêu gọi 

đầu tư và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp; khai thác và phát huy tối đa 

nguồn lực trong nhân dân, trọng tâm là nguồn lực con người. 

3.3. Mục tiêu  

(1) Mục tiêu tổng quát 

- Tiếp tục củng cố và phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, 

có năng lực cạnh tranh, sử dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi 

trường, phát triển bền vững; kết nối các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

- Củng cố và phát triển các doanh nghiệp có quy mô lớn làm "đầu tàu" dẫn 

dắt các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị; phấn đấu mật độ doanh nghiệp đang 

hoạt động trên số dân trong độ tuổi lao động đạt nhóm khá của khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long; tiếp tục thúc đẩy phong trào khởi nghiệp phát triển. 

(2) Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển ít nhất 3.000 doanh nghiệp (hàng năm 

phát triển ít nhất 600 doanh nghiệp), đến năm 2025, có ít nhất 5.300 doanh 

nghiệp thực tế đang hoạt động.  

- Khu vực doanh nghiệp: Đóng góp từ 26 - 27% vào GRDP của Tỉnh; đóng 

góp 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đến năm 2025, đóng góp của năng suất 

các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP ít nhất 35%; hàng năm giải quyết việc 

làm cho ít nhất 36.000 lao động. 

- Hàng năm, có ít nhất 30 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản 

phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao; đến năm 2025, Tỉnh có ít nhất 295 sản phẩm OCOP 

đạt 3 hoặc 4 sao và có ít nhất 15 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. 

- Hỗ trợ đào tạo cho khoảng 1.000 lượt người/năm về quản trị doanh nghiệp 

và khởi sự doanh nghiệp.  

- Hình thành "Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

tỉnh Đồng Tháp". 

- Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 
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- Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh 

(PCI) thuộc nhóm "Rất tốt" trên bảng xếp hạng của cả nước; Chỉ số Cải cách 

hành chính (PAR INDEX) thuộc "Nhóm B" cả nước; Chỉ số hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) thuộc nhóm "Cao nhất" cả nước.  

3.4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

(1) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ về tầm quan 

trọng của doanh nghiệp, tập trung tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên về những quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân trở thành 

một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả phương châm "đồng hành và hỗ trợ" doanh 

nghiệp; phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở trong việc 

xây dựng, củng cố hệ thống trợ giúp phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn quản lý. Phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện để phát triển 

các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; lan toả tinh 

thần khởi nghiệp, khát vọng lập nghiệp, tự làm chủ trong các tầng lớp nhân dân. 

(2) Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển 

doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp 

* Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện mạnh 

mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của Tỉnh; tăng cường công tác đối thoại 

thực chất với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí; quán triệt công chức, viên chức về 

đạo đức công vụ, chủ trương "Chính quyền đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp". 

- Thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống 

dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; có 

chính sách ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với các dự án đầu tư 

có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại gắn với yêu cầu chuyển giao và lan toả. 

* Về phát triển hạ tầng, tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh 

- Đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm đầu tư xây dựng, hoàn thành tuyến 

cao tốc An Hữu - Cao Lãnh; tuyến Cao Lãnh - Mỹ An, tuyến Quốc lộ 30 (đoạn 

Hồng Ngự - Dinh Bà); Quốc lộ 30 (đoạn tuyến tránh thành phố Cao Lãnh). 
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- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn Tỉnh có sức lan toả mang tính chất liên vùng, kết nối tạo 

động lực phát triển của Tỉnh, vùng và các tuyến giao thông quan trọng của Tỉnh. 

- Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, tập trung phát triển từ 01 đến 02 khu 

công nghiệp quy mô lớn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư có công nghệ cao, 

tăng cường kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển dịch vụ 

kho bãi logistics gắn với vùng nguyên liệu. 

* Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 

- Thực hiện đánh giá, cân đối, xem xét tăng nguồn vốn cho Quỹ Đầu tư 

phát triển của Tỉnh, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ 

khởi nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án khởi 

nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại 

phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận các quỹ, nhà đầu tư mạo hiểm; khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tư cho các ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 

* Về phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động 

- Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi 

số; nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo, kiện toàn và đầu tư hợp lý 

hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn Tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả 

công tác hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực đào tạo, hợp tác về phát triển hệ thống đào 

tạo nguồn nhân lực; đào tạo kỹ năng quản lý, khởi sự doanh nghiệp cho lực 

lượng là lãnh đạo của doanh nghiệp; có cơ chế đặt hàng đối với Trường Đại học 

Đồng Tháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh. 

* Phát triển doanh nghiệp chủ lực và hình thành chuỗi giá trị 

Chọn lựa một số doanh nghiệp mạnh trong từng lĩnh vực, để xây dựng một 

lực lượng doanh nghiệp "đầu tàu" dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi 

giá trị, trọng tâm là các ngành hàng thuỷ sản, chế biến nông sản và hoa kiểng; tiếp 

tục hoàn thiện chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản chủ lực và phát triển chuỗi giá 

trị các ngành hàng nông sản thế mạnh của Tỉnh. 
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(3) Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hiện đại hoá công nghệ 

* Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

- Tập trung hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm, dịch vụ 

của Tỉnh, nhất là các sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch cộng đồng. 

- Liên kết, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá; chú trọng các 

chuỗi liên kết phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh và vùng Đông Nam bộ, các tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp 

(ABCD Group). 

* Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số; đổi mới, chuyển giao công nghệ, khuyến 

khích doanh nghiệp tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng, phát 

triển thương hiệu 

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chương trình chuyển đổi số; ứng dụng khoa 

học, công nghệ, hệ thống quản lý tiên tiến vào sản xuất; tạo mối quan hệ, hợp 

tác với các viện, trường, các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu, ứng 

dụng, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.  

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp 

và thúc đẩy khởi nghiệp; có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể nâng lên thành doanh 

nghiệp; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước để nâng cao năng lực 

quản lý theo ngành, địa phương đối với doanh nghiệp và trong giải quyết thủ 

tục hành chính, các dịch vụ công thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp; 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm sự tuân thủ quy định pháp 

luật của doanh nghiệp. 

(5) Tiếp tục xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích, 

hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp tham gia có hiệu quả vào 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

chú trọng thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông; 

rà soát, đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và khởi 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh hiện có. 
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- Chú trọng quy hoạch, xây dựng các khu, trung tâm hỗ trợ hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và 

thành phố Hồng Ngự để hình thành không gian hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo của Tỉnh; từng bước hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với phát triển các chuỗi 

ngành hàng chủ lực và tiềm năng thế mạnh của Tỉnh, phát huy tối đa giá trị gia 

tăng nguồn tài nguyên bản địa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

(6) Nâng cao vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trong phát triển 

doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp tham gia vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia phát triển doanh nghiệp và 

khởi nghiệp; tăng cường tham gia, tham vấn và phản biện xã hội. 

- Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, câu lạc bộ 

doanh nghiệp khởi nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các hội quán trên địa bàn. 

(7) Phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ doanh nhân nhằm định 

hướng, tạo lập một đội ngũ doanh nhân đầy khát vọng cống hiến, đủ bản lĩnh 

vượt qua những thách thức; xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh 

doanh, từng bước tạo dựng thương hiệu của cộng đồng Doanh nhân - Doanh 

nghiệp Đất Sen hồng. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ doanh nhân để đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ghi nhận, tôn vinh đối với đội 

ngũ doanh nhân; phát huy vai trò của Câu lạc bộ, Hiệp hội, Hội doanh nghiệp 

Tỉnh trong hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. 

3.5. Tổ chức thực hiện 

(1) Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, các ban cán 

sự đảng, đảng đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng 

kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết. 
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(2) Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh cụ thể hoá nội dung Nghị quyết này thành chương trình, kế hoạch cụ thể, 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành. 

(3) Giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận, định kỳ cuối năm báo cáo kết 

quả với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

(Có dự thảo Kết luận kèm theo) 

Kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH + PKT-XH (Ngh). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Văn Thắng 
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