
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA 

SONLA BUSINESS ASSOCIATION - SBA 
 

Số: 07/SBA-BTT 

V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:   

- Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; 

    - Các tổ chức thành viên và Hội viên Hiệp hội 

  

 Căn cứ Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 18/01/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

(khóa III). Ban Thường trực Hiệp hội trân trọng đề nghị các Ủy viên Ban Chấp 

hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Chi hội, tổ chức thành viên và Hội viên 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Đặng 

Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III (có nội dung Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 

18/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh kèm theo). Phát huy những kết quả đã 

đạt được, những bài học kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2021, 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của UBND tỉnh và chương 

trình hoạt động năm 2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

2. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, lãnh đạo các Chi hội, và tổ chức 

thành viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm thực hiện 

mục tiêu chính phủ đề ra năm 2022: “Đoàn kết, chủ động, thích ứng, an toàn 

hiệu quả, phục hồi phát triển” và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh 

Sơn La phát triển “xanh, nhanh và bền vững”./. 

  Nơi nhận: 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh (b/c); 

 - Sở Nội vụ; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Tài chính; 

 - Như trên; 

 - Ban Thường trực Hiệp hội; 

 - Trang Thông tin điện tử sba.vn; 
 - Lưu: VP SBA. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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THÔNG BÁO 
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (khóa III)  
 

  

Ngày 08/01/2021, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã dự Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III 
(nhiệm kỳ 2021 – 2026). Sau khi nghe Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; ý 
kiến thảo luận của các Sở, ngành, doanh nghiệp tại hội nghị. Đồng chí Đặng 
Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội và  hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Ban 
Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp đã quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Hội viên hiệp hội vượt khó khăn 
và đạt được kết quả quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh lần thứ III, củng cố tổ chức Hiệp hội (đến nay, 12/12 huyện, thành 
phố đã có Chi hội Doanh nghiệp); số lượng hội viên, tổ chức thành viên tăng 
nhanh (năm 2021, tăng 53 hội viên); Thực hiện tốt chức năng đại diện cho 
doanh nghiệp, là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà 
nước. Thường xuyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp, tổng hợp các ý kiến, phản 
ánh khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, phối hợp với 
các Sở, ban, ngành kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hội 
viên; Tham gia đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền các giải pháp đẩy 
mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao hiệu quả cải cách hành chính... Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của tỉnh; trong điều kiện khó khăn, 
đa số các doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chương trình 
hỗ trợ cái thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ hộ nghèo, quỹ 
phòng chống Covid-19, chương trình “Sóng và máy tính cho em”… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh vẫn còn một số nội dung cần lưu ý như: về phát triển hội viên so với số 
doanh nghiệp toàn tỉnh còn thấp; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu 
quả chưa cao; công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết các kiến 
nghị của doanh nghiệp còn hạn chế...  

Để phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những hạn 
chế, tổ chức triển khai tốt chương trình hoạt động năm 2022. Đồng chí Đặng 
Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các 
doanh nghiệp hội viên Hiệp hội. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố thực hiện các nội dung sau: 



1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết 
công tác năm 2021, triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc 

hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; xây dựng kế hoạch triển 
khai chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh 
tế, xã hội năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các huyện, thành phố 

các Đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt kết luận số 1035-CV/TU ngày 
18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 3600/UBND-TH ngày 
25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn và 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Phát huy những kết quả đã đạt được, những bài 
học kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại hạn chế của năm 2021, thực hiện tốt các 
giải pháp đã đề ra trong chương trình hoạt động năm 2022. 

2. Xây dựng kế hoạch, bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm 
thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn 

với thực hiện có hiệu quả phương châm điều hành của Chính phủ năm 2022 
“Đoàn kết, chủ động thích ứng, an toàn hiêu quả, phục hồi phát triển”. 
Phối hợp với các Sở, ngành; các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ đối với các doanh 
nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn thành lập doanh 

nghiệp mới trên địa bàn; tiếp tục làm tốt định hướng cho các doanh nghiệp phát 
huy tinh thần sáng tạo, đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng doanh thu và lợi nhuận. Xây 

dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm; xây dựng và gìn giữ văn hóa, đạo 
đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân Sơn La; đảm bảo thu nhập cho 
người lao động, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên 

môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; thực 
hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi 
trường.  

4. Bổ sung các giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại 
Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
Đề xuất với UBND tỉnh giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp về triển khai chuyển đổi 
số trong các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Trước mắt 
trong quý I, quý II/2022 triển khai thí điểm trên địa bàn Thành phố, Mai Sơn và 

Mộc Châu. 

5. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp, 
doanh nhân, trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Chính 

phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về  hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đồng 
hành cùng doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hiệp hội, các Chi hội 



huyện, thành phố, các tổ chức thành viên. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, 
sáng tạo, biến khó khăn thành cơ hội phát triển, đổi mới chiến lược kinh doanh, 
nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

6. Các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời 
nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Đề xuất các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện, hành lang pháp lý, cơ hội 
cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực 
hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” với doanh nghiệp. Góp phần cải thiện, nâng cao năng 

lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa 
phương (DDCI) năm 2022 và những năm tiếp theo. Giao Sở KHĐT là đầu mối 
giúp UBND tỉnh thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để đề xuất với 

Chủ tịch UBND tỉnh tố chức đối thoại hoặc giao trực tiếp cho các Sở, ngành, 
UBND các huyện, thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành,BND các huyện, thành phố; 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;  
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ; 
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố ; 
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng TH); 
- Lưu: VT, TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Huy Anh 
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