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HỘI NGHỊ GẶP MẶT GIỮA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY  

VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021 

----------------------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Hải 

Dương, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh 

nhân trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 12 tháng 10. Đây là hội nghị được tổ chức 

thường niên để lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

qua đó để nắm bắt, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; 

nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu 12 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự họp tại tỉnh có các đồng chí Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; các Hiệp hội và 

đại diện lãnh đạo 20 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí,… 

 
Đồng chí Lê Văn Hiệu – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh 

nhân Việt Nam cho một số chủ đầu tư hạ tầng KCN và nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN 
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Triệu Thể Hùng – Phó bí Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, là sự chung tay, góp công, góp sức cùng tỉnh 

khống chế được dịch bệnh và ổn định, duy trì an toàn sản xuất kinh doanh. Theo Báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực 

cố gắng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh 

đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phát triển kinh tế vẫn có những điểm sáng khích 

lệ; an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.  

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất 

tăng 6,7%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 

25,8%, thu ngân sách nhà nước đạt 13.396 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán năm và tăng 

15% so với cùng kỳ năm trước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 288,7 triệu USD, giảm 

36% so với cùng kỳ năm 2020; tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 63,2% kế hoạch vốn 

đã giao. Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tập trung trọng tâm vào nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư,... Các chính sách 

hỗ trợ đối với doanh nghiệp, người lao động, đối tượng gặp khó khăn được quan tâm 

thực hiện tốt, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

 
Quang cảnh Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021 
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Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN đã cấp mới cho 13 dự án 

DDI (trong đó có 4 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư trên 6.972 tỷ đồng, 9 dự 

án thứ cấp với tổng vốn đầu tư trên 748 tỷ đồng) và 04 dự án FDI thứ cấp với tổng 

vốn đầu tư đăng ký trên 22 triệu USD; điều chỉnh 79 lượt dự án FDI (trong đó có 26 

lượt dự án FDI tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 166 triệu 

USD). Luỹ kế đến nay, các KCN đã thu hút được 296 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó, 

có 232 dự án FDI đến từ 21 quốc gia, vùng, lãnh thổ và 64 dự án DDI tổng vốn đầu tư 

đăng ký ước tính trên 5,1 tỷ USD (suất đầu tư bình quân trên 06 triệu USD/ha đất 

công nghiệp). Các dự án đầu tư vào KCN của tỉnh có vốn đầu tư tương đối cao (bình 

quân 21 triệu USD/dự án FDI và 155,6 tỷ đồng/dự án DDI). Hiện có 235 dự án đầu tư 

trong các KCN đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng khoảng 110.000 lao 

động trong và ngoại tỉnh, đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn và là một trong 

các nhân tố chính đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền khẩn 

trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về cải thiện mạnh mẽ 

môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời giao 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục tổng hợp những 

kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đối với tỉnh; đối với những nội dung kiến nghị 

vượt thẩm quyền của tỉnh, cần tổng hợp, báo cáo đề xuất kịp thời với Trung ương; 

từng ngành, từng địa phương cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ đã được phân công, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; cần phải 

nâng cao chất lượng đối thoại, xử lý sau đối thoại với các doanh nghiệp; công tác chỉ 

đạo, điều hành của các cấp chính quyền thuộc tỉnh phải quán triệt nghiêm túc tinh 

thần của Chính phủ với phương châm “chính quyền kiến tạo”, thay đổi tư duy từ 

“chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ” với mục tiêu vì doanh nghiệp./. 

Nguồn: Phạm Thị Ngọc Anh – Phòng Quản lý Đầu tư 

 


