
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 83 /SKHĐT-DNĐT 

V/v góp ý báo cáo các chồng chéo 

pháp luật kinh doanh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, 

Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Văn 

hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 

thông, Tư pháp, Lao động TB&XH; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;  

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 199/UBND-KT1 ngày 10/01/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc rà nghiên cứu, góp ý các nội dung chồng chéo pháp luật 

kinh doanh theo tổng hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan theo 

chức năng, nghiệm vụ trên cơ sở 25 chồng chéo giữa các luật (tài liệu gửi 

kèm) và điều kiện thực tế địa phương nghiên cứu, góp ý bổ sung các nội dung 

đang gặp phải. 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị gửi văn bản góp ý 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/01/2020. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, DNĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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