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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

về việc tăng cường lãnh đạo phát triển doanh nghiêp̣, kinh tế tâp̣ thể  

trên điạ bàn thành phố Hà Tĩnh 
-------- 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về 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; Kết luận số 70-KL/TW 

ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; cấp ủy 

Đảng, chính quyền thành phố đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tập thể , giải quyết nhiều việc làm , tăng thu ngân sách nhà nước , 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. Tuy vậy, công tác phát triển doanh nghiệp , kinh tế tâp̣ thể 

ở Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế , chưa tương xứng với tiềm năng , vị thế của 

mình. Một số địa phương , đơn vị chưa thực sự quan tâm phát triển doanh nghiêp̣ , 

kinh tế tâp̣ thể , nhất là trong tuyên tuyền , hỗ trợ phát triển doanh nghiêp̣ , kinh tế 

tâp̣ thể. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh phát triển thiếu 

vững chắc, định hướng sản xuất kinh doanh không rõ, chưa quan tâm nhiều đến 

quyền lợi của người lao động. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, 

kinh tế tập thể trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và quan 

trọng. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và người dân về vai trò, vị trí quan trọng của doanh nghiệp, kinh tế tập thể. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 739-CTr/TU 

ngày 31/8/2017 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương về 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; Kết luận số 

56/KL/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế tập thể Hà Tĩnh đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo.  

Thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động 

của doanh nghiệp, hợp tác xã; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình 
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điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm động viên, khuyến 

khích người dân, các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.  

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, Ban Chỉ đạo phát triển 

doanh nghiệp thành phố kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động; chỉ đạo rà soát, 

đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác thực trạng doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn để có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phù hợp. 

4. Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 

kinh tế tập thể của Chính phủ , của Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành các cơ chế 

chính sách của thành phố hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển . Hằng 

năm tổ chức giám sát việc thực hiện phát triển doanh nghiêp̣ , kinh tế tâp̣ thể trên 

điạ bàn. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển doanh 

nghiêp̣, hơp̣ tác xã , tổ hơp̣ tác và thu hút các nhà đầu tư tiếp tục triển khai các dự 

án trên địa bàn. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các phường, xã tổ chức 

thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiêp̣, kinh tế tâp̣ thể ; hướng dẫn 

trình tự, thủ tục thực hiện, tổng hợp nhu cầu, dự toán kinh phí hằng năm và đề xuất 

chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện từ ngân sách các cấp, tranh thủ các cơ chế, 

chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác 

xã, doanh nghiêp̣ theo đúng quy định; kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý 

kịp thời, nghiêm túc; hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện 

các quy định pháp luật về hợp tác xã, doanh nghiêp̣. Phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành chuyên môn kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp. 

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã theo hướng nâng cao 

chất lượng và mở rộng các loại dịch vụ cho các hộ dân có nhu cầu, liên doanh, liên 

kết trong sản xuất kinh doanh; tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng 

lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa. 

Nghiên cứu đề xuất tỉnh xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiêp̣, hợp tác xã phát triển sản xuất. Chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan, 

phường, xã rà soát, quy hoạch quỹ đất trên địa bàn, xây dựng phương án giao đất, 

thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

6. Đảng ủy , HĐND, Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tập trung lãnh đạo, 

quản lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiêp̣ trên địa bàn . Rà soát, hướng 

dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoặc chuyển đổi 

sang hình thức sở hữu khác; phối hợp tốt với phòng chức năng kiên quyết giải thể 

các hợp tác xã không hoạt động, không bảo đảm theo quy định của Luật Hợp tác 

xã năm 2012; tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn 

hoạt động có hiệu quả.  

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; theo dõi, giám sát 

thi hành Luật Hợp tác xã, Luâṭ doanh nghiêp̣  và hướng dẫn thực hiện các chính 
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sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiêp̣. Kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.  

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về doanh nghiệp , hợp tác xã ; vận động đoàn viên , hội 

viên và người dân tham gia hợp tác xã ; vận động quần chúng nhân dân , hội viên, 

thành viên tham gia phát triển doanh nghiêp̣ , kinh tế tập thể. Phối hợp với phòng , 

ban, ngành, phường, xã tham gia vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng các mô hình sản xuất. Thành Đoàn xây 

dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ doanh nhân trẻ, khởi nghiệp, thanh niên 

giúp nhau phát triển kinh tế; thành lập, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên 

hoạt động hiệu quả.  

8. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm túc 

các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh; cung cấp thông tin, báo cáo, 

phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phát 

huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

9. Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành uỷ phụ trách phường, xã 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các địa phương thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách về phát triển doanh nghiêp̣ , kinh tế tâp̣ thể , hơp̣ tác xã , tổ hơp̣ 

tác.  

10. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, 

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền trong Nhân dân. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c) 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- UBMT TQ, các Đoàn thể thành phố; 

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ thành phố; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở;  

- UBND các xã, phường; 

- Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; 

- Lưu. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 
 

Dương Tất Thắng 
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