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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 3603  /SKHĐT-XTĐT                         Khánh Hòa, ngày  27 tháng 11 năm 2019 

V/v Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động 

“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý 

kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát 

triển kinh tế”. 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- VCCI Chi nhánh Khánh Hòa; 

- Các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11578/UBND-KT ngày

20/11/2019 về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân

đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” do Ban Kinh tế Trung

ương phát động. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Hưởng ứng cuộc vận động: 

Có chương trình/ kế hoạch vận động các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn

tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động và có bài viết nằm nhận diện, phản

ánh về các vấn đề lớn, quan trọng đặt ra, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp

ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện

môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

và hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là các nội dung sau: 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. 

- Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

(Các nội dung cụ thể được gợi ý tại Phụ lục kèm công văn 3954-CV/BKTTW

ngày 05/11/2019 của Ban Kinh tế Trung ương được đính kèm). 

Thông tin chi tiết về Cuộc vận động và Thể lệ của Cuộc vận động được đăng tải

trên website: doanhnhangopy.vn 
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2. Đối tượng tham gia:  

- Các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế 

bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên 

minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội/hiệp 

hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nhân nước ngoài có hoạt 

động kinh doanh tại Việt Nam. 

- Các doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các 

doanh nhân Việt Kiều, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. 

3. Thời hạn nộp bài viết:  

Các đề xuất, góp ý bằng văn bản xin gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động trước 

ngày 31/12/2019 qua địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban 

Kinh tế Trung ương – Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội; hoặc hòm thư điện tử: 

cuocvandong@kinhtetrunguong.vn. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm công văn 1157/UBND-KT ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa). 

                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT); 

- Ban Kinh tế Trung ương (thay Báo cáo); 

- UBND tỉnh thay báo cáo (VBĐT); 

- Lưu VT, TNg. 

                                                                                                 Nguyễn Thị Hà
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