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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 284 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam  

13 tháng 10 năm 2019 
 

 Để triển khai thiết thực, có hiệu quả các hoạt động Chào mừng ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 

2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của cộng đồng doanh 

nghiệp, đội ngũ doanh nhân; khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp dám 

nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy 

tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày 

càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

- Trao đổi, lắng nghe các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh 

nhân để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo ra môi trường 

kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. 

- Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc, có số nộp ngân sách lớn, thực hiện tốt công tác bảo đảm an 

sinh xã hội. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết 

kiệm, thiết thực và hiệu quả; tạo sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp và gắn bó giữa 

chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; không phô trương, hình thức. 

- Phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai 

thực hiện.  

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Doanh nhân Việt 

Nam: 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng 

đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của doanh nghiệp, 

doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; qua đó tạo sự đồng 
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thuận cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân 

phát triển. 

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội 

dung chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh1. 

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Doanh nhân 

Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, 

rộng khắp, thiết thực và tiết kiệm, tạo tính lan tỏa, khuyến khích tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, người lao động; động viên và tạo 

không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn tỉnh nhằm 

tạo không khí ngày hội doanh nhân với tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi 

(thời gian tổ chức từ ngày 20/9/2019 đến ngày 13/10/2019). 

3. Tổ chức các Đoàn chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân: 

Tổ chức các đoàn Lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng, tặng quà các doanh 

nghiệp, hợp tác xã (dự kiến thời gian đi chúc mừng từ ngày 05/10 đến ngày 

13/10/2019). 

4.  Tổ chức Hội nghị gặp mặt, tọa đàm với doanh nghiệp: 

a) Tổ chức Hội nghị gặp mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh 

nghiệp, doanh nhân năm 2019: 

- Thời gian: Trong khoảng từ ngày 06/10 đến ngày 12/10/2019. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 1 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 

tỉnh (Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh). 

- Yêu cầu xây dựng chương trình chi tiết, danh sách doanh nghiệp, đại biểu 

mời dự hội nghị và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, đối thoại theo ngành, lĩnh vực và địa bàn 

nhằm chia sẻ, trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho 

                   
1 - Chương trình hành động số 219/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-

2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP gắn với nâng cao Chỉ số PCI năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 

2020; 

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 

06/02/2017 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 208/KH-UBND ngày 

02/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế 

hoạch số 29/KH-UBND ngày 31/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về ban hành 

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/5/2019 về triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; 

- Văn bản số 4746/UBND-KT1 ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh; Văn bản số 2622/UBND-KT1 ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục cải 

thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
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doanh nghiệp phát triển (Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị 

xã căn cứ điều kiện, tình hình thực tế và sự cần thiết để tổ chức gặp mặt, tọa 

đàm với các doanh nghiệp; chủ động, tự cân đối nguồn kinh phí triển khai thực 

hiện). 

5. Tổ chức Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu: 

- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thành và 

Truyền hình tỉnh. 

- Thời gian: Dự kiến tối ngày 11/10/2019. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (Số 

21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này lập dự toán kinh phí 

thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức 

thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động, tự 

cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động do đơn vị mình chủ trì tổ 

chức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư 

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

phương án tổ chức Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu (Yêu cầu 

xây dựng chương trình chi tiết, danh sách doanh nghiệp, đại biểu mời dự hội 

nghị và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan), hoàn thành báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về 

tình hình phát triển doanh nghiệp của tỉnh và trình bày báo cáo tại Hội nghị gặp 

mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân năm 

2019; yêu cầu hoàn thành, gửi báo cáo về UBND tỉnh trước 10 ngày tổ chức Hội 

nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh lựa chọn 25 - 30 doanh nghiệp, hợp tác xã gửi Trung tâm Hỗ trợ PTDN và 

XTĐT tỉnh trước ngày 20/9/2019 để xây dựng chương trình, kế hoạch các đoàn 

Lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng, tặng quà các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức các buổi tọa 

đàm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân. 
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2. 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu phương án tổ chức Hội nghị gặp 

mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019 

(Yêu cầu xây dựng chương trình chi tiết, danh sách doanh nghiệp, đại biểu mời 

dự hội nghị và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan), hoàn 

thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp những khó 

khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và tại Hội 

nghị gặp mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân 

năm 2019, hoàn thành trước ngày 25/9/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu quà tặng các 

doanh nghiệp, các đoàn Lãnh đạo tỉnh đi chúc mừng (yêu cầu hoàn thành, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019); chủ trì khâu nối với Lãnh đạo tỉnh để bố 

trí, sắp xếp lịch chúc mừng, tặng quà các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức các buổi tọa 

đàm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân. 

3. Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan bình xét doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu để tôn 

vinh tại Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu theo đúng quy định tại 

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà 

Tĩnh tiêu biểu”; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019.  

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng 

Chương trình văn nghệ tổng thể đêm tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

Tỉnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao cho các doanh nghiệp với tinh thần đoàn kết, 

vui tươi, phấn khởi; Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã treo băng cờ, 

khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền ngày Doanh nhân Việt Nam. 
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5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản chi tiết 

chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  

- Xây dựng các chương trình, phóng sự về doanh nghiệp, doanh nhân của 

tỉnh, góp phần thực hiện tuyên truyền về vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh 

nghiệp, đội ngũ doanh nhân.  

6. Cục Thuế tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 

các nội dung để tổ chức Hội nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, khen 

thưởng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, 

đồng thời gắn việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế. 

7. Hiệp hội doanh nghiệp 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 cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành 

công Hội nghị gặp mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, 

doanh nhân năm 2019; Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và các 

hoạt động kỷ niệm khác.  

- Chỉ đạo Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lập thành tích chào mừng ngày 

Doanh nhân Việt Nam.  

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức các buổi tọa 

đàm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân. 

8. Sở Tài chính 

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị 

liên quan, đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động, tích cực phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường 

công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, ứng dụng khoa học 

công nghệ cao, văn hóa doanh nghiệp, chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ theo quy định của pháp luật. 

10. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các 

hoạt động kỷ niệm đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế; Phối hợp với các đơn vị liên quan bình xét, lựa chọn doanh 

nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong các Khu kinh tế và các Khu công nghiệp để 

tôn vinh tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu theo đúng quy định. 
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11. Báo Hà Tĩnh 

Thực hiện các chuyên đề, bài viết tuyên truyền về vai trò, đóng góp của 

cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh.  

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam; yêu cầu phân công rõ trách 

nhiệm của tập thể và cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

Yêu cầu các đơn 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 đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, 

đơn 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; 

- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- Đảng ủy Khối xác CQ tỉnh và DN tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh;  

- Hiêp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- 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 

 

 
 

 

 

Dương  Tất  Thắng 
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