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V/v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6  năm 2020 

 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, 

  Tài chính; 

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
 

 
Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại 

Văn bản số 32/CV-HHDN ngày 15/6/2020 về việc hỗ trợ Đại hội Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II 2020-2025 (bản sao Văn bản gửi qua hệ thống 

gửi nhận điện tử); 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh về đề xuất của 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Mục 2, Văn bản nêu trên. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh phối hợp, hỗ 

trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về nội dung tại Mục 3, Văn bản nêu trên. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh tham mưu về đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Mục 

4, Văn bản nêu trên. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh tham mưu về nội dung tại Mục 5, Văn bản nêu trên. 

Các đơn vị thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/6/2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (phụ trách); 

- Chánh Văn phòng, PVP (phụ trách); 

- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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