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BÁO CÁO 
Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

trên địa bàn tỉnh Hải Dương
(Báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương)
 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh 
ủy về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân tỉnh 
Hải Dương, UBND tỉnh báo cáo về thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp 
và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng 
doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành và lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế thành lập và phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đội ngũ 
doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển lớn mạnh không ngừng về số 
lượng, chất lượng được nâng lên. Trong giai đoạn 2016 – 2020, đã có 7.660 
doanh nghiệp thành lập mới, tăng bình quân 10,2%/năm, vốn đăng ký tăng 
21,8%/năm. Năm 2021, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hướng rất lớn 
đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 1.436 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020. 
Bước sang năm 2022, với việc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 
số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cùng với các biện pháp hỗ trợ các 
doanh nghiệp của tỉnh, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 
bước phục hồi tích cực, ước tính năm 2022 có 1.600 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới với số vốn đăng ký 17.500 tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh 
nghiệp, giảm 4% về số vốn đăng ký so với năm trước 2021; có 900 doanh 
nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 22% so với năm trước. Đến nay, 
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trên địa bàn tỉnh có 17.866 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 207,8 ngàn 
tỷ đồng, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chiếm tỷ lệ 96,3%, so với 
cả nước, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp của tỉnh đứng ở tốp cao, mật độ doanh 
nghiệp đang hoạt động/1.000 dân trong độ tuổi lao động đạt 11,2 doanh nghiệp, 
đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần đồng hành cùng các doanh nghiệp, tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 
phát triển doanh nghiệp. Ngoài việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành, tỉnh đã ban 
hành và triển khai thực hiện một số chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp trên 
một số lĩnh vực như: hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; thực hiện 
một số Đề án như: Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2025, 
Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án “Nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2013 - 2020”, Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 
2020”, Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, ưu tiên vốn tín dụng 
cho các DNNVV; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, khuyến công, hỗ trợ 
đào tạo lao động; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 
11 tháng 7 năm 2019 Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019 - 2022. Năm 2022 
các cấp chính quyền tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính 
sách, giải pháp giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phục hồi và phát 
triển sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; không để doanh nghiệp phải 
dừng, giãn hoạt động sản xuất. Một số chính sách hỗ trợ DN được triển khai 
nhanh, kịp thời như: chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 
31/2022/NĐ-CP của chính phủ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; 
miễn, giảm, hạ lãi suất; cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản 
xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg; cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,...Qua tổ chức 
thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả tích 
cực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, đào tạo lao động, xúc tiến, tiêu 
thụ sản phẩm,...

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía chính quyền tỉnh, cộng đồng 
doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để 
phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị 
trường trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động SXKD; nhiều doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 
kinh doanh. Môt số doanh nghiệp có quy mô lớn, mô hình quản trị tiến tiến, xây 
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dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp đã sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, trong tỉnh; một 
số sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh đã được xuất khẩu ra thị trường nước 
ngoài (như sản phẩm may mặc, giày da, linh kiện điện tử, hàng nông sản,...). Kết 
quả hoạt động của các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cũng như ngân sách tỉnh.

Nhiều tổ chức của doanh nghiệp, doanh nhân được thành lập như: Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải 
Dương, Hội doanh nghiệp trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương, Hội 
doanh nghiệp BNI tỉnh Hải Dương, Hội doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh... Các 
hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nghiệp đều đang hoạt động ổn định và có đóng 
góp lớn cho công tác phát triển doanh nghiệp của tỉnh, đồng thời là sân chơi để 
các Doanh nhân chia sẻ kiến thức quản lý, kinh doanh, hợp tác, liên kết trong 
sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ doanh nhân 
tỉnh nhà đã có bước trưởng thành về mọi mặt, bước đầu hình thành được một thế 
hệ doanh nhân mới, có tố chất năng động, sáng tạo, quyết đoán, được trang bị 
đầy đủ kiến thức, có khả năng vươn lên trước những thách thức của hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Cùng với việc góp phần vào phát triển kinh tế, các doanh nghiệp, doanh 
nhân trên địa bàn tỉnh còn có đóng góp quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho người lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là ở 
khu vực nông thôn. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào các hoạt động 
xã hội, từ thiện, chung tay với địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã 
hội. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nhân, 
doanh nghiệp đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, chung tay, góp sức cùng các cấp 
chính quyền tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật 
và toàn diện, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng bình quân 8,1%/năm; 
GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 
USD (đứng thứ 19 trong toàn quốc và đứng thứ 7 trong Vùng đồng bằng sông 
Hồng). Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn 
quốc và thứ 5 trong Vùng); thu ngân sách đạt trên 83.375 tỷ đồng (đứng thứ 6 
trong Vùng đồng bằng sông Hồng), từ năm 2017 Hải Dương là một trong 16 
tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung 
ương. Năm 2021, mặc dù chịu tác động lớn do đại dịch COVID-19, nhưng kinh 
tế tỉnh đã tăng tốc phát triển ở những tháng cuối năm để hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức 11/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
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GRDP tăng 8,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước và nhiều tỉnh trong khu 
vực Đồng bằng sông Hồng; năm 2022, kinh tế tiếp tục có bước phát triển, 
GRDP ước tăng 9,06% so với năm 2021, thu ngân sách 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng 
30% so với dự toán năm; trong đó, thu nội địa 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so 
với dự toán năm. Những thành tựu đạt được, một lần nữa thể hiện sự đóng góp 
to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà. 

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2022 đã có 
bước phục hồi tích cực, đạt khá so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chưa tạo 
được đà phát triển ổn định, bền vững. Hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp 
nhiều khó khăn về: thị trường tiêu thụ, về lao động, về nguồn vốn, giá cả vật tư 
đầu vào tăng cao, còn thiếu các thông tin về thị trường, về chính sách, về quy 
hoạch,...

- Quy mô của các doanh nghiệp còn nhỏ, hầu hết các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ, trình độ quản 
trị doanh nghiệp còn ở mức thấp; tính liên kết phát triển giữa các doanh nghiệp, 
nhất là liên kết giữa khu vực doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài còn thấp; xuất phát điểm chuyển đổi số trong khu vực doanh 
nghiệp còn thấp.

- Chất lượng lao động tại các doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều, còn 
thiếu nguồn lao động có tay nghề cao; một số ngành đòi hỏi nguồn lao động lớn 
như may mặc, giày dép,... việc tuyển dụng còn khó khăn, nguồn lao động còn 
thiếu ổn định; tình trạng tranh chấp lao động còn xảy ra ở một số doanh nghiệp. 

- Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, vẫn còn có những doanh nghiệp 
chấp hành pháp luật chưa nghiêm, còn vi phạm quy định của pháp luật về: lao 
động, nghĩa vụ tài chính, tiền lương, BHXH, bảo vệ môi trường,…; một số nhà 
đầu tư chậm triển khai dự án, để đất hoang hoá, lãng phí gây dư luận bức xúc 
trong nhân dân. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư lớn, số lượng 
công nhân đông nhưng chưa thực sự quan tâm, tìm biện pháp giải quyết vấn đề 
nhà ở cho công nhân lao động.

2.2. Nguyên nhân

- Do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Số lượng các DN đăng ký 
thành lập mới chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài từ thị trường (tình 
hình kinh tế thế giới, khu vực; môi trường đầu tư kinh doanh; thị trường tiêu thụ 
sản phẩm,...), trong bối cảnh kinh tế chung của thế giới, trong nước chịu tác 
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động của đại dịch COVID-19, đồng thời xuất hiện những diễn biến tác động mới 
dẫn tới làm giảm đà tăng trưởng kinh tế, sức cầu giảm, thị trường tiêu thụ một số 
sản phẩm bị thu hẹp đã tác động tới tâm lý, động lực và nhu cầu gia nhập thị 
trường của các doanh nghiệp.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có chuyển biến tích cực, nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo được đột phá. Phối hợp giữa các sở, 
ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các công 
việc cho doanh nghiệp còn có việc còn chậm, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

- Việc thực thi các cơ chế, chính sách và các biện pháp cụ thể hỗ trợ, tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc cho một số doanh nghiệp của các cấp, các 
ngành còn gặp những khó khăn do vướng mắc về các quy định cụ thể của Pháp 
luật. Việc xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của một số ngành, 
địa phương trong một số việc cụ thể còn chậm. 

- Các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp còn chậm phát triển, chất 
lượng chưa cao như: dịch vụ thông tin về thị trường, đào tạo lao động, xúc tiến 
thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ về đổi mới khoa học công nghệ,...

- Tổ chức và hoạt động của các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, 
nhìn chung hiệu quả chưa cao; chưa phát triển được các hiệp hội ngành hàng đủ 
mạnh, đủ sức tạo sự liên kết, hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới

Để tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giúp các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, hiệu quả, bền vững, trong thời gian 
tới, chính quyền tỉnh Hải Dương cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, 
kịp thời tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu 
tư kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm là:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp của chính phủ đã ban hành. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho giai đoạn 2023 – 2027. 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính, giảm tối đa chi phí ra nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Mạnh dạn 
phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, 
đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong giải quyết các công việc liên 
quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp 
tiếp cận với các nguồn lực, chính sách của Chính phủ, của tỉnh (nhất là về thông 
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tin quy hoạch, mặt bằng sản xuất, tiếp cận tín dụng, các dịch vụ về cấp điện, 
tuyển dụng lao động,…) 

3. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, 
minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động; tập trung 
tháo gỡ các nút thắt về thể chế, nhất là về thủ tục hành chính, về cơ chế, quy 
trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện TTHC liên quan đến 
đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình, thủ tục dự án 
minh bạch; tiếp nhận, giải quyết thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai, 
xây dựng, môi trường, thuế, hải quan, cấp phép kinh doanh có điều kiện theo 
nguyên tắc: rõ về thủ tục; rõ về quy trình; rõ trách nhiệm của từng cơ quan liên 
quan; rõ thời gian; rõ kết quả và chất lượng trong quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính. Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, phấn đấu đưa 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 lên cổng thông tin trực tuyến của tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển 
đổi thành doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, 
đề án hỗ trợ các doanh nghiệp về tín dụng, bảo hộ sở hữu công nghiệp, xúc tiến 
thương mại, đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm,... của tỉnh đã ban hành. Đẩy 
mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, thực hiện xúc tiến đầu tư, thương 
mại, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức trực tuyến. Tăng cường 
nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, đào tạo đội ngũ doanh nhân.

5. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất theo 
quy định của Luật quy hoạch; ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý 
quy hoạch, xúc tiến đầu tư, thực hiện hệ thống hóa và công khai các cơ sở dữ 
liệu về quy hoạch, cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư trên môi trường mạng điện 
tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, 
đề xuất và triển khai thực hiện đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Rà soát, 
hoàn thiện quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh trên một số lĩnh vực như: đầu tư, đất đai, tín 
dụng, bảo hộ sở hữu công nghiệp, xúc tiến thương mại, đào tạo, tư vấn, giới 
thiệu việc làm,... để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện; đồng thời nghiên cứu xây 
dựng một số chính sách mới nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh 
nhân phát triển. 
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6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tập 
trung phục hồi thị trường lao động, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo lao 
động. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp điện, 
kho bãi, logistics,.. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, cũng như hạ tầng giao thông kết nối phục vụ hoạt 
động đầu tư kinh doanh, mở rộng không gian giao thương, liên kết đầu tư cho 
các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ pháp lý cho các doanh 
nghiệp, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội, tạo môi 
trường an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động.

7. Tập trung giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường 
thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì 
hội nghị đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 
nhằm nắm bắt, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề 
xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp tăng cường theo dõi, nắm bắt, đồng hành 
cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ, xử lý giải quyết kip thời các khó khăn, 
vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp; công khai các bước xử lý 
nhằm tạo lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp vào các cấp chính quyền. Xây 
dựng và thực hiện tốt quy chế về trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà 
nước đối với các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

8. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các 
hiệp hội ngành hàng. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc 
liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, quảng bá sản 
phẩm, tổ chức xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng hành cùng 
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương 
tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, các doanh nghiệp, 
doanh nhân tỉnh nhà sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển, vươn 
lên và thu được nhiều thành công mới./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu dự hội nghi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV.Việt Cường (08b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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