
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LÂM BÌNH

Số:          /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Bình, ngày         tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức gặp mặt và tọa đàm

với doanh nghiệp, hợp tác xã nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân

huyện thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022, định hướng đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức gặp mặt và tọa đàm với
doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ

kinh doanh, nhằm gắn kết, kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp với địa phương; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất và đưa ra giải pháp

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

- Trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương, chính sách

đã và đang triển khai thực hiện để khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp

của các doanh nghiệp, đề xuất các cơ chế, chính sách, đưa ra các giải pháp đối với
việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức gặp mặt và tọa đàm với doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt
Nam năm 2022 đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Lãnh đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, đảm bảo chất
lượng, đúng thời gian để tham mưu tổ chức hội nghị đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 13/10/2022.

2. Địa điểm: Tại Nhà khách huyện Lâm Bình.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Từ nguồn ngân sách huyện.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Văn nghệ chào mừng (Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện).

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Lãnh đạo Văn phòng huyện).
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3. Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Đ/c Phó Chủ

tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách khối kinh tế).

4. Đại diện lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng cho đại diện Hội Doanh
nghiệp huyện.

5. Phát biểu của Hội doanh nghiệp huyện.

6. Trao đổi, giải đáp… (Chủ tịch, PCT UBND huyện).

7. Phát biểu của Đại biểu tỉnh.

8. Kết thúc gặp mặt, tọa đàm.

V. THÀNH PHẦN MỜI: Khoảng 68 người.

1. Đại biểu của huyện: 38 người.

1.1. Lãnh đạo huyện: 09 người.

- Thường trực Huyện ủy: 03 người.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: 05 người.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: 01 người.

1.2. Đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng huyện, Phòng Tài

chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa và

Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng, Công an huyện, Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm

Bình, Kho bạc Nhà nước Lâm Bình, Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội
huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện; Trung tâm Phát

triển Quỹ đất (19 người).

1.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 10 người.

2. Đại biểu doanh nghiệp: Dự kiến khoảng 30 người, bao gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh.

- Đại diện Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.

- Hội Doanh nghiệp huyện Lâm Bình, các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên

địa bàn huyện, các hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu.

- Lãnh đạo Điện lực Na Hang; Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã

hội huyện; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh huyện Lâm Bình; Trung
tâm viễn thông 6 huyện Na Hang; Phòng bán hàng Na Hang - Lâm Bình (VNPT).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng huyện

Tham mưu, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, chuẩn bị các nội
dung chương trình, kịch bản, lịch trình đón tiếp đoàn đại biểu, các bài phát biểu
của lãnh đạo huyện, phát tài liệu cho đại biểu dự hội nghị. Chủ trì, phối hợp với
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các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giấy mời dự hội nghị; làm công tác tổ
chức và các điều kiện cần thiết khác để triển khai, tổ chức hội nghị đảm bảo chu
đáo, hiệu quả.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đề xuất nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện
xem xét phê duyệt theo quy định.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công

tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Lâm

Bình 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 xong
trước ngày 12/10/2022.

- Phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của
các doanh nghiệp (nếu có).

- Phối hợp với Văn phòng huyện lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác

xã, tổ hợp tác, cá nhân kinh doanh dự kiến mời tham dự. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Đăng tải Kế

hoạch tổ chức gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử
huyện Lâm Bình, cử phóng viên đưa tin về các hoạt động tại chương trình gặp mặt
và tọa đàm với doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (Ma két, tăng âm,

loa, máy, chương trình văn nghệ…) phục vụ chương trình gặp mặt doanh nghiệp.

4. Đề nghị Hội doanh nghiệp huyện Lâm Bình: Tổng hợp các ý kiến, kiến
nghị của doanh nghiệp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp; chuẩn bị các ý
kiến, kiến nghị tại chương trình gặp mặt và tọa đàm.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Phân công lãnh đạo tham dự,
chuẩn bị nội dung tọa đàm với doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ

quan, đơn vị; giải đáp ý kiến liên quan của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch
này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nội dung và thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng huyện;
- Hội Doanh nghiệp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV(ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung
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