ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2290/UBND-KTHT
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án nâng cao
năng lực cạnh tranh các mặt hàng
xuất khẩu của Việt Nam đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.

Hàm Thuận Nam, ngày 11tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Bình Thuận.
UBND huyện Hàm Thuận Nam nhận được Công văn số 2045/SCT-QLTM ngày
21/9/2017 của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận về việc tham mưu dự thảo Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Qua nghiên cứu nội dung dự thảo, UBND huyện Hàm Thuận Nam có ý kiến như
sau:
1. Về bố cục và nội dung dự thảo Kế hoạch: Thống nhất theo nội dung, bố cục do
Sở Công thương tỉnh dự thảo.
2. Về phân công, nhiệm vụ của UBND huyện
- Quan tâm thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ
tầng sản xuất và hạ tầng thương mại; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát
triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; kêu gọi và thu hút đầu tư các ngành nghề trong lĩnh
vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở, doanh nghiệp, mở rộng thị trường đối với
các sản phẩm lợi thế như: Nước mắm, da giày, thanh long và các sản phẩm chế biến từ
thanh long.
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ít gây
ô nhiễm, tác động đến môi trường như: da giày, cơ khí, các ngành nghề áp dụng công nghệ
cao trong sản xuất và chế biến; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ,
trang thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh đối với
thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Tập trung hình thành, hỗ trợ kết nối và phát triển mối quan hệ giữa các tổ chức,
doanh nghiệp trên địa bàn;cung cấp thông tin về tình hình thị trường, môi trường và cơ hội
đầu tư; tăng cường xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, bảo quản, chế biến và
phân phối.
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam báo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận
biết, tổng hợp./.
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