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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  662 /KH-SKHĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  24  tháng 9  năm 2019 

KẾ HOẠCH LỄ TÔN VINH 

Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh năm 2019 

được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 04/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 

Nam 13/10/2019, Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 06/9/2019 về Tổ chức 

xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu 

biểu năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ tôn vinh 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 và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh và khu vực, tạo không khí phấn khởi 

thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức Lễ tôn vinh phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có tính lan tỏa 

rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, phù hợp với 

tình hình thực tiễn của địa phương. 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian dự kiến: Bắt đầu vào lúc 19h30 (thứ 6) ngày 11/10/2019  

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

(Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh) 

III. CHỦ ĐỀ LỄ TÔN VINH: “ Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp tiêu 

biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2019” 

IV. THÀNH PHẦN MỜI: Tổng số dự kiến 600 đại biểu, trong đó: 

1. Đại biểu tỉnh: Số lượng 50 đại biểu 

1.1. Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh. 

1.2. Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

2. Đại biểu huyện: Số lượng 26 đại biểu 
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Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố  

3. Đại biểu Hiệp hội DN tỉnh, Hội doanh nghiệp cơ sở: 24 

 Đại biểu BCH Hiệp hội DN tỉnh và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các  

Hội Doanh nghiệp cơ sở. 

4. Đại biểu các Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu: 360 người  

- Doanh nghiệp tiêu biểu: 30 và Doanh nhân tiêu biểu: 30 

- 300 Doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có: 200 Doanh nghiệp và 

HTX tham dự Hội nghị gặp mặt, tọa đàm với chủ tịch UBND tỉnh vào chiều 

ngày 11/10/2019 và mời thêm 100 doanh nghiệp.  

5. Các cơ quan thông tin, truyền thông: Dự kiến 40 người 

 Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Cơ quan Văn 

phòng đại diện thường trú Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

6. Đảng ủy Đảng ủy Khối các CQ tỉnh và DN tỉnh:  Cử các đoàn viên 

trong Khối tham dự Lễ tôn vinh, tổng cộng 100 đoàn viên. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phân công nhiệm vụ. 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chuẩn bị bài diễn văn khai mạc báo cáo UBND tỉnh duyệt trước 05 

ngày diễn ra Lễ tôn vinh.  

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến 

đầu tư tỉnh, Hiệp Hội doanh  nghiệp tỉnh thiết kế mẫu giấy mời để ban hành 

tham dự Lễ tôn vinh, hoàn thành trước ngày tổ chức Lễ tôn vinh 10 ngày. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư) thiết 

kế trang trí sân khấu, trang trí cờ, biểu ngữ trong và ngoài hội trường (Maket, 

âm thanh, ánh sáng,…). 

1.2.  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 

và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản chi tiết chương trình tổng thể Lễ 

tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiểu biểu Hà Tĩnh năm 2019 được truyền 

hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Tĩnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định 

trước 10 ngày tổ chức Lễ tôn vinh. 

Xây dựng 02 phòng sự ngắn phản ánh về hoạt động về doanh nghiệp 

doanh nhân được phát trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tôn vinh. 

1.3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:  

- Chủ trì hối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Hiệp hội DN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình nghệ 

thuật tổng thể Lễ  tôn vinh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Hà 

Tĩnh, gửi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để xây dựng kịch bản trước ngày 
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30/9/2019. 

- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh chuẩn bị hội trường, âm 

thanh, ánh sáng phục vụ Lễ tôn vinh, đặt biển tên đại biểu lãnh đạo tỉnh bố trí 

chổ ngồi cho các đại biểu, công tác lễ tân, bố trí nước uống, phục vụ Lễ tôn 

vinh. 

1.4. 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 

thiết kế mẫu giấy mời để ban hành tham dự Hội nghị Tọa đàm, gặp mặt và Lễ 

tôn vinh, hoàn thành trước ngày tổ chức khoảng 10 ngày, gửi giấy mời cho các 

đại biểu tỉnh,  huyện, các Sở, ngành và xác nhận thông tin đại biểu tham gia.  

1.5. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh:  

- Chủ trì thiết kế lựa chọn mẫu Cúp, mẫu Giấy chứng nhận, vòng nguyệt 

quế trình UBND tỉnh duyệt để trao tại Lễ Tôn vinh. 

- Chuẩn bị nội dung ngắn gọn nói về các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu được tôn vinh gửi Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh để xây dựng kịch bản 

Lễ tôn vinh trước ngày 05/10/2019. 

- Thông tin cho các Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu được tỉnh tôn 

vinh tham dự Lễ tôn vinh, hướng dẫn mặc trang phục khi tham dự Lễ tôn vinh. 

- Chuẩn bị nhân viên lễ tân (04 người) bưng bê Cúp, Hoa và Bằng 

chứng nhận để Lãnh đạo tỉnh trao tại Lễ tôn vinh. 

-  Làm việc với Lãnh đạo tỉnh để thống nhất mời các đồng chí Lãnh đạo 

tỉnh tham gia trao Cúp và Hoa tại Lễ tôn vinh. 

1.6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Trung tâm Văn hóa điện 

ảnh tỉnh chuẩn bị hội trường, biển tên, bố trí, hướng dẫn vị trí ngồi cho các đại 

biểu tại Lễ tôn vinh 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn danh sách các doanh nghiệp 

tham dự Lễ Tôn vinh.  

- Chủ trì phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư gửi giấy mời và thông báo 

danh sách đại biểu là doanh nghiệp hội viên, xác nhận đại biểu là doanh 

nghiệp, doanh nhân thuộc hội viên Hiệp hội DN tỉnh tham dự Lễ tôn vinh. 

1.7. Liên minh Hợp tác xã:  

- Thông báo, xác nhận các Doanh nhân là HTX tiêu biểu được xét tôn 

vinh đến tham dự và nhận Cúp tại Lễ tôn vinh. 

- Lựa chọn danh sách HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và gửi giấy mời, xác 

nhận đại biểu là Hợp tác xã, Quỹ TDND tham dự Lễ tôn vinh. 

1.8. Báo Hà Tĩnh: Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đưa tin các nội 

dung  Lễ tôn vinh và 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 
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kinh tế xã hội của tỉnh. 

1.9. Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Cử 100 đoàn 

viên thanh niên thuộc Khốitham dự Lễ tôn vinh. 

1.10. Sở Thông  tin và Truyền thông: Chuẩn bị tốt đường truyền báo 

điện tử, mạng xã hội (Facebook) phục vụ Lễ tôn vinh. 

 Thông tin và gửi giấy mời cho các Báo, Tạp chí Trung ương đóng trên 

địa bàn đến dự và đưa tin về Lễ tôn vinh. 

1.11. Công an tỉnh: Bố trí lực lượng chiến sỹ công an đảm bảo an ninh 

tại Lễ tôn vinh  

1.12. Điện lưc tỉnh: Chỉ đạo Điện lực Thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tốt 

việc cung cấp điện phục vụ Lễ tôn vinh. 

1.13 Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Ban thi đua khen 

thưởng tỉnh cung cấp thông tin các doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu được 

đề cử để thẩm định số liệu theo báo cáo của các doanh nghiệp, doanh nhân 

trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét quyết định. 

 2. Kinh phí thực hiện.  

Kinh phí trích từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán  gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

UBND tỉnh  quyết định./. 
 
 
 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (b/c) 

- Các Sở, ban, ngành được phân công 

 theo Kế hoạch; 

- VP.UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Liên minh HTX; 

- TT Văn hóa điện ảnh tỉnh; 

- Lưu: VT, DNĐT 

         KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                 

 

 

           Hoàng Văn Sơn 
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