
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 138  /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày  08 tháng 5 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh 

nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

Để nắm bắt, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tìm 

các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-

19; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Trao đổi, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về 

những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trong thời gian 

qua và định hướng của các doanh nghiệp trong thời gian tới để cùng tìm các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã 

hội trong thời gian tới.  

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo thiết thực, cụ thể, hiệu quả, đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, 

hợp tác xã; từ đó phân c ng r  trách nhiệm các c  quan, đ n vị trong tổ chức, 

triển khai thực hiện các giải pháp và kiến nghị đến cấp có thẩm quyền về các 

chính sách, chư ng trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Tên gọi: Hội nghị “Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh 

nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong 

tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19”. 

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến tại điểm đầu cầu UBND tỉnh và UBND 

huyện, thành phố, thị xã 

3. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.  

4. Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh). 

5. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h15’, ngày 14 tháng 5 năm 2020. 

6. Địa điểm và thành phần tham dự tại các điểm đầu cầu: 

- Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm TT-CB-TH UBND tỉnh 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

+ Đ/c Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì); 

+ Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(đồng chủ trì); 
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+ Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh; 

+ Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Thư ng mại và C ng nghiệp Việt Nam 

(VCCI) - Chi nhánh tại Nghệ An; 

+ Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đ n vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thư ng, N ng nghiệp và 

Phát triển n ng th n, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Giáo dục và 

Đào tạo, Giao th ng vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và M i trường, Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; Trung 

tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ Hà 

Tĩnh; Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh. 

+ Các doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng 

bởi Dịch Covid-19 (khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã) 

+ Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin. 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND thành phố Hà Tĩnh: 

+ Đ/c Bí thư Thành ủy, Đ/c Chủ tịch UBND thành phố 

+ Trưởng các Phòng: Tài nguyên và M i trường, Tài chính - Kế hoạch; 

+ Giám đốc các Sở, đ n vị: Lao động - Thư ng binh và Xã hội, Thông tin 

và Truyền th ng, Khoa học và C ng nghệ; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;  

+ Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng c ng trình: Nông 

nghiệp và phát triển n ng th n tỉnh, giao th ng tỉnh, dân dụng và c ng nghiệp 

tỉnh, khu vực Khu kinh tế tỉnh; 

+ Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Hà Tĩnh; 

+ Giám đốc các Ngân hàng: TMCP Ngoại thư ng Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Tĩnh; TMCP C ng Thư ng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; N ng nghiệp và Phát triển n ng 

thôn - Chi nhánh I Hà Tĩnh. 

+ Khoảng 30 doanh nghiệp, hợp tác xã đại diện cho các ngành nghề, lĩnh 

vực bị ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19 (giao UBND thành phố Hà Tĩnh lựa chọn, 

mời). 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện, thị xã: 

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thị ủy; Đ/c Chủ tịch UBND huyện, thị xã; 

+ Trưởng các Phòng: Tài nguyên và M i trường, Tài chính - Kế hoạch; 

+ Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện, thị xã; 

+ Khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã đại diện cho các ngành nghề, lĩnh 

vực bị ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19 (giao UBND huyện, thị xã lựa chọn, mời). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đ n vị liên quan 

chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do 
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ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (trình bày báo tại Hội nghị đối thoại), bài diễn 

văn khai mạc và bế mạc của Lãnh đạo tỉnh; chư ng trình, kịch bản của Hội nghị; 

yêu cầu hoàn thành, gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 11/5/2020. 

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- UBND huyện, thành phố, thị xã  chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh, Hội Doanh nghiệp huyện, thành phố, thị xã rà soát, lựa chọn mời các 

doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 đóng trên địa 

bàn tham dự Hội nghị; chỉ đạo chuẩn bị Hội trường, maket Hội nghị và các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng hướng dẫn của c  quan y tế.  

- Rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách, trên c  sở đó đề xuất các giải pháp nhằm 

tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

11/5/2020 để tổng hợp. 

- Rà soát các c  chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách do 

UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành, đánh giá hiệu quả của các chính sách đó và 

việc áp dụng các chính sách đó trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để 

đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

11/5/2020 để tổng hợp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung trên và tham mưu các nội 

dung để trả lời các doanh nghiệp tại Hội nghị; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

13/5/2020. 

3. Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các c  quan, đ n vị liên quan 

gửi giấy mời đến các doanh nghiệp trong khu kinh tế tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, xác nhận đại biểu tham dự và phối hợp với các c  quan liên quan để tổ chức 

thành c ng Hội nghị. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, gửi Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh trước ngày 11/5/2020. 

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: 

- Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư 

tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh, Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã: 

+ Tổng hợp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp; tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo các c  quan, đ n vị liên quan trả lời cho doanh nghiệp bằng 

văn bản và tại Hội nghị, hoàn thành trước ngày 12/5/2020. Sau hội nghị, tổng 

hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã mà chưa trả lời hoặc trả 

lời chưa đáp ứng tại Hội nghị, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đ n vị liên 

quan giải quyết; hoàn thành trước ngày 20/5/2020. 

+ Lựa chọn, lên danh sách các doanh nghiệp theo các nhóm ngành nghề, 

lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid - 19 để mời tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm TT-CB-TH tỉnh: 
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+ Chủ trì với bộ phận phụ trách phòng họp trực tuyến tại các địa phư ng 

kiểm tra đường truyền, kết nối, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo Hội 

nghị diễn ra thành c ng. 

+ Chuẩn bị các điều kiện liên quan để các đại biểu thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng quy định và hướng dẫn của c  quan y 

tế. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà tĩnh: Chủ trì với các 

đ n vị liên quan xây dựng các chư ng trình, phóng sự, chuyên đề, bài viết về 

Hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ứng phó dịch bệnh 

Covid-19; cử phóng viên cùng tham dự và đưa tin. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Yêu cầu các đ n vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh thường xuyên đ n đốc, kiểm tra, theo d i tình 

hình thực hiện của các c  quan, đ n vị, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, KT1. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

         Nguyễn  Hồng  Lĩnh 
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