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         UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   ******     

             Số 06 /BC- HHDN                                                              ********* 

                                                                    

           TP. Vũng Tàu, ngày 24  tháng 12 năm 2019 

 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 

 VÀ KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 
 

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành về chương trình hoạt động 

năm 2019  hoạt động của Hiệp hội trong năm đã đạt được những kết quả sau: 
 

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 
 

 I/ Tình hình hoạt động chung của Hiệp hội năm 2019. 

Đầu năm 2019 đặc điểm của quí I là hội viên tập trung vào công tác tổng kết 

năm, đón xuân Kỷ Hợi 2019 và triển khai hoạt động kinh doanh đầu năm của doanh 

nghiệp. 

Duy trì nắm bắt xử lý các vướng mắc kiến nghị của Hội viên phát sinh trong 

quí, năm. Báo cáo phản ánh kịp thời hoạt động của doanh nghiệp với các cấp ngành 

liên quan. 

Trong năm Vận động được 28 doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội và tham gia 

vào một số Hội nghị sơ kết của tỉnh về doanh nghiệp. 

II/ Công việc đã thực hiện. 

1. Thường trực Hiệp hội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và tổ chức tất niên vào 

ngày 16/01/2019 tại Hội trường Công ty CP Thành Chí. 

Buổi họp mặt có Lãnh đạo HĐND tỉnh tham dự, toàn bộ UV BCH và hơn 70 

doanh nghiệp hội viên tham gia. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp tạo sự liên kết giao lưu 

phấn khởi giữa các thành viên Hiệp hội. 

2. Thường trực Hiệp hội chúc tết  doanh nghiệp  

- Trong tháng 1/2019, Thường trực Hiệp hội  đã tổ chức đoàn thăm và chúc tết 3 

doanh nghiệp hội viên. 

- Gửi thiệp chúc tết đến tất cả các Hội viên Hiệp hội. 

- Sau tết nguyên đán Thường trực Hiệp hội đã tới động viên thăm hỏi về sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp hội viên Công ty TNHH Hiếu Nghĩa (hội viên mới kết nạp). 

3. Ngày 12/07/2019 Hiệp hội đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm  cùng các Hội viên 

gặp mặt giao lưu. 

4. Nhân ngày Doanh nhân 13/10, Thường trực Hiệp hội tổ chức gặp mặt giao lưu  

doanh nghiệp hội viên tại Công ty TNHH Cung ứng hàng Thủy Sản Xuất khẩu Tứ Hải.   

5. Về công tác phát triển và kết nối liên kết Hội viên. 

 Năm 2019 đã kết nạp và trao giấy chứng nhận cho 28 doanh nghiệp Hội viên 
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-  Giới thiệu liên kết Hội viên tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Cụ thể kết nối 2 

doanh nghiệp Công ty CP Thành Chí và Công ty TNHH Hiếu Nghĩa tiêu thụ vật liệu 

xây dựng gạch không nung cho Công ty CP Thành Chí. 

- Hỗ trợ tư vấn giới thiệu Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Thế Giới Xanh góp ý hiệu 

chỉnh nâng cao quy trình xử lý nước thải cho nhà máy chế biến xuất khẩu của Công ty 

CP Thủy sản & XNK Côn Đảo và Công ty Xuất khẩu Hải Sản Phú Quý phường 12, 

TP Vũng Tàu. 

- Giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp hội viên Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư 

Phương Nam TEK về sản phẩm tủ, thiết bị công nghiệp tiêu dùng. 

- Liên kết với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở công 

Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo cho doanh nghiệp hội 

viên: 

+ Lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 

thôn tổ chức vào ngày 10/06/2019. 

+  Lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt khai giảng vào ngày 11/06/2019  

Trong tháng 8 Hiệp hội đã gửi thư mời tham gia các lớp đào tạo tới Hội viên. 

- Khóa đào tạo và tư vấn “Thiết kế phục vụ Marketing”, 11 doanh nghiệp hội viên 

tham dự khóa học. 

- Hội nghị tập huấn "Năng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý 

tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics trong thời kỳ hội nhập", số lượng tham dự 

10 doanh nghiệp hội viên. 

Các khóa đào tạo nhận được khá nhiều doanh nghiệp hội viên quan tâm và 

đăng ký tham gia. 

6. Về hoạt động của Hiệp hội với Lãnh đạo tỉnh và các Sở Ban ngành, Hiệp hội: 

   Ban thường trực đã tham gia Hội nghị : 

- Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019. 

- Hội nghị phát triển khoa học và công nghệ, Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Tham gia hội nghị thực tiển áp dụng, quy định pháp luật về quyền sở hữu tài sản tại 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Tham gia hội thảo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

kết nối phát triển nông nghiệp công nghệ cao với du lịch. 

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng xét chọn, thẩm định nội dung, kinh phí đề nghị hỗ 

trợ của Doanh nghiệp tham gia Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. 

Nổi bật trong quý II Thường trực Hiệp hội đã kết hợp với Cục thuế tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu tổ chức tham gia Hội nghị  hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018 và đối 

thoại giải đáp vướng mắc về chính sách thuế vào ngày 21/03/2019 tại Cục thuế tỉnh. 

Hỗ trợ một số doanh nghiệp có những vướng mắc về công tác quyết toán thuế 

và chính sách thuế được nêu ra và giải đáp tại cuộc đối thoại. 

* Tiếp nối cuộc đối thoại hợp đồng thuê đất và giá thuê đất của doanh nghiệp với sở 

Tài nguyên và Môi trường qua đối thoại doanh nghiệp đã được ký hợp đồng thuê đất 
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giải quyết tồn tại hàng chục năm ách tắc của Công ty CP Thủy sản & XNK Côn Đảo 

và khai thông việc tiếp cận sử dụng đất cho một số doanh nghiệp du lịch. 

- Tổng hợp từ kiến nghị của các doanh nghiệp có vướng mắc về thuế, chính sách thuế, 

Thường trực Hiệp hội đã tiếp nhận kịp thời và kiến nghị với Cục thuế tỉnh các Sở 

ngành liên quan để xử lý. Cụ thể xử lý kiến nghị Công ty TNHH Khai thác - SXVLXD 

Thuận Lập. 

- Chuyển tiếp kiến nghị về đất đai của 2 Hội viên : Công ty TNHH Phạm Hoàng và 

Công ty CP Thành Chí gửi lên tỉnh và các Sở Ban ngành. Thường trực Hiệp hội cùng 2 

hội viên tham dự đối thoại trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Và một số doanh nghiệp du lịch kinh doanh Bãi Sau và Bãi tắm Thùy Vân. 

- Trong tháng 3, Hiệp hội ký biên bản hợp tác với Trung tâm khuyến công và tư vấn 

phát triển công nghiệp thuộc Sở công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đóng góp 

các cơ chế, chính sách, quy chế, kế hoạch định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Hợp tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. Hợp tác trao đổi thông tin 

nhu cầu hỗ trợ của DNNVV. 

- Trong tháng 05/2019 đã tham dự tổng kết đánh giá công tác đào tạo 1.000 doanh 

nhân của tỉnh và đóng góp ý kiến, liên kết với Sở Kế hoạch và Đầu tư về đào tạo bồi 

dưỡng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 

- Giao lưu Hiệp hội doanh nghiệp Đắk Lắk. Ngày 28/09/2019 Hiệp hội đã ký biên bản 

thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắklăk. Trên nguyên tắc hợp tác 

“Bình đẳng và cùng có lợi”, với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát 

triển” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp để 

thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp giữa tỉnh Đắk Lắk và 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

địa phương và đất nước. 

- Trao đổi công tác với Báo Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin về chính sách hỗ trợ vốn, các 

chính sách phát triển doanh nghiệp thuộc Hiệp hội. 

- Làm việc với Ban Lãnh đạo VCCI Chi nhánh Vũng Tàu về chương trình hoạt động 

từ tháng 9 cho đến cuối năm 2019 như kết hợp tổ chức tham hỏi các Doanh nghiệp Hội 

viên nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

- Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Hiệp hội tổ chức giao lưu cho các doanh nhân nữ 

trong Hiệp hội. 

- Thường trực Hiệp hội cử cán bộ di học lớp đào tạo Kỹ năng quản lý Hiệp hội. 

- Thường trực Hiệp hội dự Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An ngày 

29/11/2019. 

7. Về công tác văn phòng Thường trực. 

- Tháng 8/2019 bổ nhiểm Ông Vũ Anh Thao, Phó Ban Tư vấn pháp chế làm Tổng thư 

ký và Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Văn phòng làm Chánh văn phòng Hiệp hội. 

- Củng cố thêm nhân sự quản trị Website bổ nhiệm Ông Vũ Việt Chiến, Phó Giám đốc 

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao Việt làm Phó Ban xúc tiến thương mại và 

truyền thông Hiệp hội. 

- Đã tiếp nhận các văn bản của lãnh đạo tỉnh, các Sở Ban ngành và gửi đến các Doanh 

nghiệp hội viên kịp thời. 



 

 

4 

 

- Văn phòng đã làm tốt việc tổng hợp đôn đốc đóng hội phí. Tính đến nay Hội phí năm 

2019 thu được 75%. 

8. Hoạt động của công tác quảng bá truyền thông 

Trong năm 2019, Ban biên tập website đã đăng tải 36 bài độc quyền (không kể các 

bài viết trích dẫn từ các báo) trên website, bao gồm đầy đủ các thư mục: Tin hiệp hội, 

tin hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân, diễn đàn, tư vấn pháp luật, phản ánh những 

khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp Hội viên, phản ánh nhanh nhất các hoạt 

động của Hiệp hội.  

- Ban Biên tập website đăng tải đầy đủ các thông tin của Hiệp Hội tới Hội viên. 

- Các tin tức, sự kiện, thăm doanh nghiệp hội viên, hội họp, kết nạp hội viên mới của 

Hiệp Hội đều đươc Ban Biên tập đưa tin nóng ngay sau khi tổ chức (trong vòng 1h – 

12h) với đầy đủ hình ảnh, đăng tải đầy đủ nội dung sự kiện. 

- Treo Banner quảng cáo của các doanh nghiệp Hội viên. Hiện tại, số Banner quảng 

cáo trên website là 11 banner của 11 doanh nghiệp Hội viên (trong số này chỉ có 4 Hội 

viên ký hợp đồng tuyên truyền). 

Các bài viết trên trang web của Hiệp hội đều được lựa chọn kết nối với Fanpage 

của Hiệp Hội trên Facebook. 

9. Về công tác Hội và đóng góp xây dựng hoạt động Hiệp hội 

9.1. Nổi bật trong năm qua, hoạt động của Thường trực, Ban chấp hành duy trì, hoạt 

động của Hiệp hội đi vào chiều sâu, bám sát tình hình hội viên và tiếp thu xử lý kịp 

thời những kiến nghị, trao đổi, đề đạt của doanh nghiệp và hỗ trợ hội viên. 

- Trong khó khăn ban đầu về tài chính đảm bảo cho hoạt động của văn phòng và các 

hoạt động khác. Hiệp hội đã nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của cá nhân, lãnh 

đạo các doanh nghiệp hội viên. 

9.2. Nhân dịp tổng kết công tác cuối năm, Hiệp hội biểu dương khen thưởng các cá 

nhân, hội viên có những đóng góp tích cực cho hoạt động trong năm. 

- Khen thưởng biểu dương các ông bà cán bộ chuyên trách Thường trực Hiệp hội, văn 

phòng Hiệp hội, Ban thường trực Hiệp hội đã tích cực chủ động trong công tác điều 

hành hoạt động Hiệp hội. 

- Biểu dương và trân trọng cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp hội viên đóng góp 

tích cực tài chính cho hoạt động của Hiệp hội trong năm sau đây: 

Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội. 

Ông Nguyễn Thanh Phong, CTHĐQT Công ty CP Dầu Khí Thái Bình Dương. 

Ông Đào Quốc Tuấn, CTHĐQT Công ty TNHH Cung ứng hàng Thủy sản Xuất khẩu 

Tứ Hải. 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, CTHĐQT Công ty CP Thành Đại Phú Mỹ. 

Ông Nguyễn Thế Thường, Tổng giám đốc Công ty CP Thành Chí. 

Công ty CP Du lịch Cáp Treo Vũng Tàu; Công ty TNHH Truyền thông & Sự Kiện 

Sao Mai; Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa -Vũng Tàu; Ngân hàng TMCP An Bình -

CN Bà Rịa – Vũng Tàu; Công ty CP ĐT &XD Tân Phước Thịnh; Ngân hàng TMCP 

Công Thương VN – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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Là những cá nhân, doanh nghiệp hội viên có nhiều đóng góp tinh thần, tài chính 

thường xuyên cho hoạt động của Hiệp hội. Ban chấp hành và Thường trực xét tặng 

giấy khen cho các tập thể cá nhân nêu trên. 

* Tóm lại: Hoạt động năm 2019 của Hiệp hội đã tác động hiệu ứng tích cực đến 

doanh nghiệp. Ngày càng khẳng định nâng cao vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp 

với chính quyền và doanh nghiệp với doanh nghiệp. Kết quả đạt được trong năm qua 

tiếp tục khẳng định sự phát triển ảnh hưởng của Hiệp hội đến các doanh nghiệp trong 

tỉnh và là kênh kết nối tin cậy của chính quyền các cấp với doanh nghiệp. 
 

  PHẦN II: KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 
 

Năm 2020 hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu trọng tâm vào các chương trình kế hoạch sau: 

I/ Về công tác hội viên. 

- Thực hiện tiếp chương trình Phát triển qui mô tổ chức hội đã đề ra năm 2019, tổ chức 

hoạt động Chi hội ở huyện Côn Đảo và các huyện trọng điểm có nhiều doanh nghiệp 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp lớn như: Tân Thành, Xuyên mộc. 

-  Vận động doanh nghiệp tham gia Hiệp hội từ  40-45  hội viên mới. 

- Xây dựng, tổ chức loại hình phong phú gắn kết sinh hoạt Hội viên và hoạt động trong 

doanh nghiệp để tôn vinh doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng Hiệp hội. 

II/ Công tác hỗ trợ, quảng bá, xúc tiến, kết nối hoạt động doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về các lĩnh vực chính sách, thuế, đất 

đai, vốn tài chính cho hoạt động kinh doanh. 

- Mở rộng xúc tiến kết nối quảng bá hoạt động doanh nghiệp trong Hiệp hội và ngoài 

Hiệp hội với thị trường và doanh nghiệp nước ngoài. 

- Xúc tiến kết nối nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân và 

chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh ban hành cho doanh nghiệp. 

- Và triển khai chương trình hành động trên cơ sở văn bản thỏa thuận hợp tác với Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh Đắklắk. Trên nguyên tắc hợp tác “Bình đẳng và cùng có lợi”, 

với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”. Nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của 

cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp giữa tỉnh Đắklắk và Bà Rịa – Vũng Tàu. 

III/ Công tác tổ chức nâng cao năng lực điều hành hoạt động Hiệp hội. 

- Để Hiệp hội có hoạt động mạnh và đều ngoài việc vận động hội viên đóng góp hội 

phí, vận động nhiều tài trợ cho các hoạt động chuyên đề cho doanh nghiệp. 

- Các Ban nghiệp vụ Hiệp hội tư vấn và xây dựng chương trình nghiệp vụ hướng về 

hội viên doanh nghiệp tạo sự gắn kết sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp. 

- Tiếp tục hiện toàn các Ban chuyên môn và công tác truyền thông quảng bá hoạt động 

thông tin Website Hiệp hội phục vụ tốt yêu cầu của Hội viên. 

IV/ Một số kiến nghị với Lãnh đạo tỉnh 

Trong năm 2019 Hiệp hội đã tổng hợp những  kiến nghị đề xuất của doanh 

nghiệp với Lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành, mặc dù các ý kiến đã có tiếp thu nhưng 

xử lý giải quyết vẫn chưa kịp thời. 



- Nh6t ld v6n d€ mat bang d6t cho doanh nghiQp con t6n tai 6 cdc Sd TAi nguy6n &
M6i truong, cdp huyQn dia phuong xem r di cham hoflc kh6ng trh loi rO nhu cin 02
doanh nghiOp: Cdng fy CP Thdnh Chi vd COng ty TNHH ph4m Hodng.

- Hay v6n d0 truy thu ti6n thu6 dAt bi truy ngugc hdi tO 5 dtln 7 ndmhay chpc nam v0
tru6c cria doanh nghiQp.

- ViQc d6i thoai clO gi6i quyCt phitng vudng m6c vO co chti chinh s6ch hdi hda lqi ich
doanh nghiQp gifia Scr ngdnh ee tn6o gd cho doanh nghiQp chua thgc hiqn trigt de.

- Cdc vucrng mic ki€n nghi xu lf chflm sE 6nh huong d6i ho4t dgng chitin lugc kinh
doanh ddi hpn cua doanh nghiQp vd cin tro d6n sg ph6t tri6n kinh t6 cria tinh nhd.

- VC v6n .de cl phAn h6a: O nhirng doanh nghiQp cd phAn cdn v6n Nhd nudc tham gia.
Tho6i phAn v6n Nhd nghigplon bi Cn q*an khdng
tet n6i huong d6n d doanh nghiQp. vd dAu tu phat
tri6n doanh nghiQp b trd, dc nghi Ti lai tung doanh
nghiQp vd c6 ddn d5c chi d4o ti6p.

- COng d6ng doanh nghiQp ti6p Qc *.ong Ldnh dao tinh vd c6c ngdnh li6n quan quy
ho4ch ddnh khdng gian diOn tich eat AC 16p trung tdm tri€n 16m qu6ng bh gioitfrieu ian
phdm vd t6 chuc giao lrru di6n ddn thuong xuy0n cria doanh nghftp tBr fnantr pnO
Vfrng Tdu.

Tr€n ddy ld nOi dung b6o c6o t6ng ktit nam 2019 vdk6 ho4ch chucmg trinh hdnh
d6ng ndm 2020 cua Hi0p h6i, kinh gui quy co quan theo quy dfnh.

Kfnh mong sU quan t6m xem xdt.

TM. BAN HANn HIEP HQI

fi Tich

Noi Nhdn:-t
-l

>-:
I d€ bdo cao

-l

- Chu tich; P.chil tich HH
- UVBCH HH
- Cdc ban cia HiQp hQi
- DN H6i vi€n
- Ltu VP HH
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