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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2020 
 

Để triển khai thiết thực, có hiệu quả các hoạt động Chào mừng ngày Doanh 

nhân Việt Nam; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động 

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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 của tỉnh. 

- Trao đổi, lắng nghe các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ 

doanh nhân để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo ra môi 

trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. 

- Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc, nộp ngân sách lớn, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết 

kiệm, thiết thực và hiệu quả; tạo sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp và gắn bó giữa 

chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; không phô trương, hình thức. 

- Phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai 

thực hiện.  

 II. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Doanh nhân Việt Nam: 

- Tập trung tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng 

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

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

thuận cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân 

phát triển. 

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Doanh nhân 

Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo thiết thực và tiết kiệm, tạo 

tính lan tỏa, khuyến khích tính 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 tỉnh. 
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2. Tổ chức các Đoàn chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân: Tổ chức 

các đoàn Lãnh đạo huyện đến chúc mừng, tặng quà các doanh nghiệp, hợp tác 

xã (dự kiến thời gian đi chúc mừng từ ngày 05/10 đến ngày 13/10/2020). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này lập dự toán kinh phí 

thực hiện, gửi Phòng Tài chính – KH thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt 

để tổ chức thực hiện. 

2. UBND các xã, thị trấn chủ động, tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện 

các hoạt động do đơn vị mình chủ trì tổ chức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức 

Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp 

năm 2020 được tổ chức từ ngày 29/9/2020 đến ngày 13/10/2020 

2. Nhiệm vụ chung 

Các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ phụ trách tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng 

cường đối thoại, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt, tiếp nhận các thông tin để kịp 

thời xử lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

3. Nhiệm vụ cụ thể  

3.1. Công tác tuyên truyền 

a. Truyền thông về các hoạt động của tháng hành động vì doanh nghiệp 

nhân ngày doanh nhân Việt Nam: 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin, đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng chuyên mục đưa tin và cập 

nhật thường xuyên thông tin các hoạt động chào mừng Ngày doanh nhân trên hệ 

thống truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện. Thực hiện 

treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên một số tuyến đường tuyên truyền 

ngày Doanh nhân Việt Nam, thời gian thực hiện từ ngày 01/10 đến ngày 

13/102020. 

- Trung tâm Văn hóa truyền thông: Chủ động tác nghiệp, thực hiện chuyên 

mục về “Doanh nghiệp, doanh nhân”, đăng tải các bài viết, hình ảnh, tin bài, 

chuyên đề, phóng sự về doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và hỗ trợ các doanh 

nghiệp, doanh nhân quảng bá thương hiệu. 

Đặc biệt cần quan tâm tuyên truyền về cơ hội xúc tiến đầu tư tại các cụm 

Công nghiệp huyện như: cum CN huyện, Cụm CN Thái Yên, Thị Trấn các điểm 

công nghiệp, thương mại dịch vụ như Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Nhân, Lạc 

Thiện,… nhằm kêu gọi thành lập doanh nghiệp và thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn (bản đồ quy hoạch cụm, điểm công nghiệp, 

thương mại dịch vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng cung cấp). 

Phối hợp tổ chức “Giải bóng chuyền Doanh nhân”, với thành phần tham 

gia là đội tuyển bóng chuyển của các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị đóng 

trên địa bàn huyện diễn ra vào ngày 07 - 08/10/2020. 

3.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 
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Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - TT, Hội 

doanh nghiệp huyện và các cơ quan liên quan, hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các doanh nghiệp đảm bảo tinh thần thể 

thao, đoàn kết, trung thực. 

3.3. Tổ chức các Đoàn chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân 

Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn 

20 - 25 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, tham mưu xây dựng chương trình, 

thời gian các đoàn lãnh đạo huyện đến chúc mừng, tặng quà các doanh nghiệp. 

Ưu tiên lựa chọn các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, các doanh 

nghiệp mới khởi nghiệp có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mới, sáng 

tạo, các doanh nghiệp sản xuất (hoàn thành trước ngày 12/10/2020). 

3.4. Một số hoạt động khác 

- Trên cơ sở các nội dung triển khai hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân, 

yêu cầu các phòng, ngành, Hội doanh nghiệp huyện chủ động xây dựng kế 

hoạch chương trình của ngành mình theo các nội dung triển khai của một số sở 

ngành tổ chức Hội nghị, tọa đàm như: “Nâng cao năng lực, xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập”, “Đối thoại tư vấn, định hướng khởi 

nghiệp cho Đoàn viên thanh niên”, “Tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt 

nghĩa vụ thuế”. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng cung cấp các bản đồ quy hoạch cụm, điểm công 

nghiệp, thương mại dịch vụ đã được phê duyệt cho Trung tâm Văn hóa Truyền 

thông huyện để công bố trên trang thông tin điện tử của huyện. Để các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào huyện.  

- Phòng Nông nghiệp - PTNT: Rà soát, đánh giá và tham mưu cho huyện 

có văn bản gửi tỉnh về đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích phát 

triển doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

- Phòng Tài nguyên - MT: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh 

tiến độ lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các doanh nghiệp. Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã được 

UBND huyện giao đất hoặc cho thuê đất phải sử dụng theo đúng quy hoạch 

được duyệt, có hiệu quả, tiết kiệm, sản xuất kinh doanh gắn với việc giữ gìn, bảo 

vệ môi trường sinh thái bền vững. 

3.5. Bảo hiểm xã hội huyện. 

Kiểm tra rà soát báo cáo tổng hợp việc đóng bảo hiểm cho lao động của các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019 và 9 tháng năm 2020 gửi về UBND 

huyện qua phòng Tài chính - KH trước ngày 02/10/2020 để kịp thời tuyên 

dương các doanh nghiệp thực hiện tốt cũng như vận động, nhắc nhở, hướng dẫn 

và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm. 

 3.6. Chi cục thuế khu vực Hương Sơn - Đức Thọ  

Chủ trì Kiểm tra rà soát báo cáo tổng hợp việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 

2019 và 9 tháng năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gửi về 

UBND huyện qua phòng Tài chính - KH trước ngày 02/10/2020 để kịp thời 
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tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt cũng như vận động, nhắc nhở, 

hướng dẫn và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp chậm đóng thuế. 

 Hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục văn bản mới về lĩnh vực thuế và miễn 

giảm thuế trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn do thực hiện kiềm chế 

lạm phát. 

3.7 Các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể khác: căn cứ tình hình 

thực tế, sự cần thiết, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì 

sự phát triển doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị mình. 

3.8 Các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm nhân ngày Doanh 

nhân Việt Nam thông qua hệ thống báo cáo viên và các phương tiện thông tin 

truyền thông của xã, thị trấn. Tổ chức treo panô, khẩu hiệu, áp phích, băng rôn 

theo hướng dẫn của Phòng Văn hoá - TT. Tổ chức gặp mặt tọa đàm các doanh 

nghiệp, doanh nhân, hộ cá thể tiêu biểu trên địa bàn xã, thị trấn nhân ngày 

Doanh nhân Việt Nam. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực 

hiện về Chủ tịch UBND huyện và gửi Phòng Tài chính - KH trước ngày 

15/10/22020. 

Giao Phòng Tài chính - KH thường xuyên đôn đốc theo dõi việc thực hiện 

Kế hoạch, đồng thời tổng hợp kết quả hoạt động trong tháng hành động vì sự 

phát triển doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, báo cáo UBND 

huyện trước ngày 15/10/2020./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Báo cáo 

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Chi Hội Doanh nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TC. 

Gửi VB giấy + Điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
        Nguyễn Anh Đức 
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