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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Đình Lập, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022 với nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh 

doanh; đề xuất những định hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn trong năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

- Thể hiện sự quan tâm, khuyến khích và cầu thị của huyện Đình Lập đối 

với các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, 

lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, đồng thời 

thu hút hơn nữa các doanh nghiệp đến với huyện Đình Lập sản xuất, kinh doanh. 

- Tôn vinh những đóng góp và kịp thời động viên khen thưởng các doanh 

nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và có đóng góp lớn trên địa bàn huyện trong năm 2021. 

- Góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, 

DDCI năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Đình Lập.  

2. Yêu cầu 

- Các nội dung tại buổi gặp mặt được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết 

thực, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện tốt các nội dung công việc, đảm bảo tổ chức buổi gặp mặt thành công 

theo Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiêu đề Hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp, hợp 

tác xã năm 2022. 

   2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào trung tuần tháng 6 năm 2022 (thời gian 

cụ thể theo giấy mời). 
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- Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập.  

 3. Thành phần 

a) Đại biểu cấp tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

b) Đại biểu cấp huyện 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, 

Kính tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Nông 

nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh 

tra huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Đội 

Quản lý thị trường số 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế khu 

vực II, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Điện lực Đình Lập.  

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

c) Đại biểu doanh nghiệp, hợp tác xã: Đại diện lãnh đạo các doanh 

nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn huyện (11 hợp tác xã, 25 doanh 

nghiệp trên địa bàn và 10 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trên địa bàn). 

4. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND huyện. 

- Báo cáo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 

2021; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị 

của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Tham luận của doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung vào các nội dung chủ 

yếu sau: 

+ Khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tính minh 

bạch và tiếp cần thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý, các cơ chế chính sách hỗ trợ,… liên quan 

đến việc đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

+ Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện với các 

doanh nghiệp, hợp tác xã; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. 

+ Các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.  
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- Tiếp thu, giải đáp các ý kiến, tham luận của các doanh nghiệp, hợp tác 

xã (lãnh đạo huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan). 

- Phát biểu của lãnh đạo 

+ Đại diện lãnh đạo Sở, ngành tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo huyện. 

- Công tác khen thưởng. 

- Bế mạc Hội nghị, dự tiệc chiêu đãi.  

5. Kinh phí tổ chức 

- Kinh phí tổ chức buổi gặp mặt: Sử dụng nguồn chi khác của ngân sách 

huyện năm 2022 và các khoản thu hợp pháp khác. 

- Kinh phí khen thưởng sử dụng từ nguồn kinh phí khen thưởng của 

huyện đã giao cho Phòng Nội vụ. 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng 

chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội nghị; bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo UBND huyện; đón tiếp đại biểu. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn dự thảo các báo cáo một số nét 

chính về tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2022; kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Lập danh sách đại biểu dự Hội nghị. 

- Dự thảo, gửi giấy mời chuyển Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Hoàn thành trước ngày 03/6/2022 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát các nội dung: Chương 

trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội nghị; các báo cáo, 

bài phát biểu khai mạc, bế mạc, giấy mời dự Hội nghị. 

 - Chủ trì chuẩn bị, báo cáo lãnh đạo UBND huyện về công tác chuẩn bị 

Hội nghị (Nội dung chương trình, khánh tiết, hậu cần,…). 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch công tác đón tiếp đại biểu. 

3. Phòng Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

và các đơn vị có liên quan xem xét, trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

để xem xét, trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác 

xã tiêu biểu (hoàn thành trước ngày tổ chức Hội nghị).  
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- Điều hành phần khen thưởng của UBND huyện cho các doanh nghiệp, 

hợp tác xã tại buổi gặp mặt. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực II 

Phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tiêu biểu; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nghĩa vụ tài 

chính các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình văn 

nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt (thời lượng khoảng 30 phút).  

- Cử phóng viên đưa tin về buổi gặp mặt. 

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phát biểu, giải đáp các 

ý kiến, tham luận của doanh nghiệp, hợp tác xã tại buổi gặp mặt theo chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ 

quan thường trực (Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện xem xét, giải quyết./.   

Nơi nhận:                                                                                 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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