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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình được thành lập vào ngày 05/10/2004

Địa chỉ: số 215, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình

Chủ tịch: Ông Lê Trung Hoan

Tổng số hội viên: 350 hội viên

Ban Chấp hành: 33 người



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ

Với vai trò của mình, trong những năm qua Hội Doanh nghiệp
quận Tân Bình luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chính
quyền địa phương và doanh nghiệp; thông qua các buổi hội
thảo, đối thoại, giao lưu, họp mặt hội viên, cà phê doanh nhân...

Doanh nghiệp - Doanh nhân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước, an tâm làm việc, tập trung đầu tư lao động
sản xuất kinh doanh.

Vận động Hội viên tham gia các chương trình xúc tiến thương
mại - đầu tư, hội chợ triển lãm tiêu dùng, tham gia bình chọn
danh hiệu Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu do Hiệp hội
Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát động.

Tuyên truyền, vận động Hội viên chấp hành tốt các quy định
của Nhà nước.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

2. Hoạt động xã hội – từ thiện

Qua 16 năm hoạt động, Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình đã
tham gia đóng góp vào các chương trình xã hội - từ thiện cộng
đồng trên 30 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019 và 6 tháng đầu
năm 2020, Hội đã vận động các hội viên tham gia đóng góp
chăm lo Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
khó khăn; vận động xây dựng 02 căn nhà tình thương; tổ chức
các buổi đấu giá từ thiện; tổ chức văn nghệ “Đêm hội Trăng
rằm” và trao tặng 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn; tổ chức đêm “Hội diễn văn nghệ” và các giải
đấu thể thao cho công nhân viên chức, người lao động trên địa
bàn quận; chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động đóng
góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”;
chương trình ATM gạo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
trong thời gian dịch Covid-19 và nhiều hoạt động từ thiện xã
hội khác với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.









Tập thể: Huân chương Lao động Hạng Nhì và nhiều tập thể được nhận bằng khen, giấy khen các cấp.

Cá nhân: 02 Huân chương Lao động Hạng Nhì; 03 Huân chương Lao động Hạng Ba và nhiều cá nhân được
nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và bằng khen, giấy khen các cấp.

THI ĐUA KHEN THƯỞNG



THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam quận Tân Bình và Hiệp hội Doanh nghiệp
thành phố Hồ Chí Minh.

Hội viên doanh nhân đa số chịu khó, cần cù, sáng tạo, làm việc trên tinh thần làm giàu chính đáng, tuân thủ tốt pháp luật và
có trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội.

Hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm lẫn nhau, tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm cùng phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối
từ việc thiết kế, nguyên liệu, sản xuất, phân phối, đến bán thành phẩm.

2. Khó khăn:

Thành viên Ban Chấp hành giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp, nên thời gian dành cho hoạt động tại Hội
còn khó khăn. Kết nạp hội viên còn ít so với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái trên thị trường còn nhiều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp chân chính.

Chính sách hỗ trợ nhiều nhưng vẫn còn ở tầm vĩ mô, doanh nghiệp khó tiếp cận. Nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật và
quản lý sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; quy trình sản xuất chưa được hiện đại hóa do thiếu nguồn vốn.



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
đến Hội viên.

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp với chính quyền địa phương, giữa các Doanh
nghiệp với nhau và giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Quảng bá hình ảnh quận Tân Bình để thu hút đầu tư, thu hút sự tham gia của Hội viên, phát triển, gắn kết
Hội viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Hội viên Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình nói riêng và toàn thể doanh nghiệp nói chung rất mong tiếp tục
nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo, các cơ quan ban ngành Thành phố và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp
của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận nhiều hơn nữa, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Hội - Doanh nghiệp -
Doanh nhân ổn định và phát triển, đồng nghĩa với việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quận,
nâng cao vị thế của Quận nhà lên một tầm cao mới.


