
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1466/UBND-TCKH 

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ  

 tọa đàm, gặp mặt ngày Doanh nhân 

Việt Nam (13/10/2018) 

 

 

Hương Khê, ngày  28 tháng 9 năm 2018 

  Kính gửi:   

    - Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

    -  Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện; 

    - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 5788/UBND - KT1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh 

về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10/2018); UBND huyện yêu cầu: 

 1. Các phòng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn phụ trách thực hiện các nội dung sau: 

 - Tập trung tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh 

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

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; qua đó tạo sự đồng 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 tỉnh. 

 - 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 hiệu quả, thiết thực 

và tiết kiệm tạo tính lan tỏa, khuyến khích 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. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND 

và UBND huyện, Hội Doanh nghiệp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức gặp mặt, tọa đàm, chúc mừng và các hoạt 

động khác trình UBND huyện trước ngày 05/10/2018.    

 3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm văn hóa 

huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền, 

quảng bá hình hành về 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. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 



 

 4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Xây dựng chuyên mục về 

“Doanh nghiệp, doanh nhân” đảm bảo kịp thời, thiết thực; đưa tin và cập nhật 

thường xuyên thông tin hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.  

 5. Chi cục Thuế huyện: Cung cấp danh sách các Doanh nghiệp, HTX thực 

hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn và nộp thuế ở tỉnh; danh sách các doanh nghiệp, 

HTX ngừng hoạt động, giải thể; doanh thu, nộp thuế của doanh nghiệp, HTX 

năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018. 

6. Trung tâm Văn hóa huyện chủ trì tổ chức tập luyện chuẩn bị các tiết 

mục văn nghệ chào mừng ngày 13/10/2018. 

 7. Bảo hiểm xã hội huyện: Cung cấp thông tin về tình hình đóng nộp bảo 

hiểm xã hội của các Doanh nghiệp, HTX năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018. 

8. Hội Doanh nghiệp huyện phối hợp với UBND huyện giới thiệu Doanh 

nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu, tổ chức tọa đàm gặp mặt các Doanh nghiệp, 

Doanh nhân ngày 13/10/2018. Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 

của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, quá trình tiếp cận các 

nguồn vốn vay, các chế độ, chính sách ưu đãi cho các Doanh nghiệp, thực hiện 

các nghĩa vụ đối với người lao động như nộp BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất 

nghiệp. 

9. UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình đóng góp, hỗ trợ của các 

doanh nghiệp trên địa bàn cho địa phương mình trong công cuộc xây dựng nông 

thôn mới từ năm 2017 đến nay. 

 Các nội dung báo cáo của các phòng, ngành, Hội doanh nghiệp huyện và 

UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) 

trước ngày 02/10/2018 (gửi bản mềm qua địa chỉ email: quynhanhhk@gmail.com). 

  Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch Hội Doanh 

nghiệp  huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 

đảm bảo thời gian quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT/UBND. 

Gửi: Bản giấy + điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Hoàng Công Lý 

 

mailto:quynhanhhk@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-09-28T15:41:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê<ubhuongkhe@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




