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Về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp  

đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

------ 
 

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, 

phát triển doanh nghiệp, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng, 

đa dạng về loại hình, quy mô, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát 

triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, 

tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đội ngũ doanh nhân 

có bước phát triển, thích ứng với cơ chế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

Tuy vậy, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn quy mô còn nhỏ; năng lực 

quản lý, quản trị, năng suất lao động, sức cạnh tranh hạn chế; chưa tiếp cận được 

thị trường khu vực, quốc tế; một số doanh nghiệp, chưa thực hiện đầy đủ chế độ, 

chính sách cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh 

nghiệp chưa được quan tâm. 

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do các 

nguyên nhân chủ quan, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm tạo 

điều kiện đổi mới, phát triển doanh nghiệp; công tác quản lý nhà nước, cải cách 

hành chính thiếu quyết liệt; một số cơ chế, chính sách chưa phát huy hiệu quả; 

hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo. Một số doanh nghiệp 

chưa quan tâm xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu 

và văn hóa doanh nghiệp, chậm đổi mới theo cơ chế thị trường.  

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

Đổi mới, phát triển doanh nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh 

tế - xã hội, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; các cấp, các 

ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp; phát huy 

tính năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân. 

Phát triển doanh nghiệp phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh và từng địa phương, gắn với định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
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tỉnh lần thứ XIX. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.  

Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

2. Mục tiêu  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ 

thống chính trị và xã hội về đổi mới, phát triển doanh nghiệp, tạo động lực phát 

triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, nhanh 

chóng phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển doanh 

nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động. 

Quan tâm phát triển các doanh nghiệp tạo giá trị lớn, làm đầu kéo dẫn dắt các 

doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, 

bình đẳng, ổn định đối với các loại hình doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước, 

đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây 

dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2021 - 2025: 

+ Mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.  

+ Hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 20.000 lao động. 

+ Hàng năm, hỗ trợ đào tạo khoảng 1.000 lượt người về quản trị doanh 

nghiệp và khởi sự doanh nghiệp. 

- Đến năm 2025:  

+ Phấn đấu toàn tỉnh có trên 15.000 doanh nghiệp. 

+ Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% - 65% GRDP của tỉnh. 

+ Đóng góp vào ngân sách của khu vực doanh nghiệp chiếm khoảng 65% -

70% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 60% - 65% tổng vốn 

đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

+ Phấn đấu trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và 

ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn 

thương mại điện tử. 

+ Phấn đấu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn 

thể theo quy định của Điều lệ Đảng, đoàn thể. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đổi mới, phát triển doanh nghiệp 

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh về đổi mới, phát triển doanh nghiệp; 

khẳng định vai trò, vị trí của doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế - xã hội, 

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để doanh nghiệp tiếp 

cận, nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh 

và các địa phương. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về những doanh nghiệp, 

doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. 

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện 

thuận lợi để đổi mới, phát triển doanh nghiệp 

2.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; 

tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập cản trở sự phát triển của doanh 

nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số; đơn giản hóa quy trình, 

thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Giai đoạn 2021 - 2025 

phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 20 tỉnh, thành 

phố đứng đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước (SIPAS) thuộc nhóm 10 tỉnh đứng đầu cả nước.  

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy hoạch phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đồng bộ, 

liên kết. Công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các quy 

hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận kịp 

thời, tham gia nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất dự án, mở rộng quy 

mô sản xuất, kinh doanh.  

Tăng cường xúc tiến đầu tư. Thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án sử dụng 

công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là trong ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp 

hỗ trợ, logistics, dịch vụ cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh 

học, công nghệ thông tin, phát triển kết cấu hạ tầng…  

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về giá đất, quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt giá đất cụ thể các công trình, 

dự án; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, doanh nghiệp.  

Rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, kịp thời giải quyết các tồn đọng, tháo gỡ khó khăn, vướng 
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mắc liên quan đến đất đai, thủ tục thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng 

điểm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo quy 

định; kiên quyết thu hồi các dự án được giao đất nhưng không triển khai hoặc 

triển khai chậm tiến độ theo quy định. 

2.2. Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh 

nghiệp  

Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng 

bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu, cụm công 

nghiệp, hệ thống logistics, cảng biển, điện, nước, xử lý chất thải, hạ tầng số, công 

nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng bình 

đẳng với chi phí cạnh tranh.  

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư, khai thác, sử 

dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong khu, cụm công nghiệp. 

3. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, chuyển 

đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ 

thuế, kế toán, pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức 

tín dụng, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án khởi nghiệp; triển khai kịp thời 

chính sách hỗ trợ, phục hồi sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả 

chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp đủ 

điều kiện đều được thụ hưởng chính sách.  

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách giai đoạn 2021 - 2025 đảm 

bảo đồng bộ, thống nhất; bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp; ưu tiên thu 

hút các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu 

đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ tiên 

tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ban hành cơ chế, 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics gắn với hàng 

hóa xuất, nhập khẩu qua Cảng Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ kho, bãi, bốc xếp hàng hóa, doanh nghiệp có kim 

ngạch xuất khẩu lớn.  

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm gắn với nhãn hiệu 

tập thể của địa phương, trong đó quan tâm sản phẩm chủ lực đặc thù, sản phẩm 

OCOP. Phát triển chuỗi liên kết các ngành hàng nông sản thế mạnh của tỉnh; hoàn 
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thiện chuỗi liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân. Tăng cường hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường liên kết, mở 

rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá trong nước; chủ động mở rộng thị trường xuất 

khẩu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh.  

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước theo hướng “phục vụ” doanh 

nghiệp; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; khuyến 

khích các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh kịp thời các tổ chức, cá nhân gây 

khó khăn với doanh nghiệp. 

Tăng cường đối thoại giữa chính quyền, các ngành chức năng với doanh 

nghiệp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, doanh nhân điển 

hình, có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt 

trách nhiệm với cộng đồng. 

Đổi mới hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng 

lắp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát hiện, 

xử lý kịp thời những doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.  

5. Phát triển đội ngũ doanh nhân, người lao động, đáp ứng yêu cầu 

của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội 

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; quan 

tâm nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện, đạo đức kinh doanh, ý thức công dân, 

trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh.   

Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn; đẩy 

mạnh xã hội hóa việc đào tạo nghề; mở rộng các hình thức đào tạo nghề phù hợp 

với nhu cầu của doanh nghiệp và định hướng phát triển của tỉnh. Tăng cường 

phối hợp giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa 

chỉ, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Thực hiện hiệu quả công tác hướng 

nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường 

dạy nghề mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học 

uy tín trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.  

Đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động các sàn giao dịch việc làm. Nắm bắt 

thông tin, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp khi có biến động về lao động. Hướng 

dẫn, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn. 
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6. Phát huy vai trò các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, 

đội ngũ doanh nhân và đề cao tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, 

doanh nhân 

Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Nữ doanh nhân tỉnh…, các câu lạc bộ doanh nhân hoạt 

động hiệu quả, thiết thực; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của 

cộng đồng doanh nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý 

nhà nước và chính quyền địa phương. Phát triển các hiệp hội, hội ngành nghề 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, 

phát triển thị trường, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.   

Các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng 

sản xuất, kinh doanh, tham gia các chuỗi liên kết, tiếp cận những thành tựu của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu, 

sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Phát huy tinh thần đoàn kết, 

năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh thích ứng với đại 

dịch Covid-19. 

7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 

và những năm tiếp theo, đảm bảo thực chất, hiệu quả. 

Các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thường xuyên làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, của tỉnh đến đội ngũ doanh nhân, người lao động. Quan tâm giáo dục 

đảng viên, người lao động phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm; thực 

hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn trong 

các doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống người lao 

động, phối hợp các chủ doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động, kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động gặp 

hoàn cảnh khó khăn. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển doanh nghiệp và khởi 

nghiệp, các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao năng 

suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện 

Nghị quyết phù hợp với từng địa phương, đơn vị. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình 

hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo ban hành, giám sát việc thực 

hiện các chính sách liên quan đến đổi mới, phát triển doanh nghiệp. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết; 

chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên tuyên truyền các nội dung về 

đổi mới, phát triển doanh nghiệp.  

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, 

hướng dẫn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham 

gia thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, 

định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Nghị quyết được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

trong Nhân dân. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng TW Đảng,    

- Ban cán sự đảng Chính phủ,                               (báo cáo)  

- Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,  

- Đảng ủy Quân khu 4, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

     T/M TỈNH ỦY 

           BÍ THƯ 
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