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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 

tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp, hợp tác xã về tình 

hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm 2023; tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh 

nhân tiêu biểu năm 2022, cũng như lắng nghe các hiến kế trong thu hút đầu tư 

phát triển kinh tế-xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời, đánh 

giá được một cách khách quan và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm 2022; trên cơ sở đó đề 

xuất những giải pháp trong năm 2023, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, nhà đầu tư yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian dự kiến: 01 buổi, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05-

06/01/2023. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh (Số 450 đường Thống Nhất, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

III. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN: 

1. Đăng ký đại biểu. 

2. Chiếu Video giới thiệu tổng quan những thành tựu trong phát triển kinh 

tế-xã hội và các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh nổi bật của doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. 

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

4. Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh chào mừng Hội nghị. 

5. Báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, phát triển 

doanh nghiệp, hợp tác xã và kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển 



doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2023. 

6. Phát biểu của các Hiệp hội (Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, 

Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh) về tình hình hoạt động doanh 

nghiệp, cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh của 

tỉnh trong năm 2022. 

7. Phát biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư. 

8. Trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư. 

9. Thông qua Quyết định khen thưởng và trao thưởng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu. 

10. Phát biểu chỉ đạo và kết thúc Hội nghị. 

IV. THÀNH PHẦN MỜI: Dự kiến khoảng 200 đại biểu, trong đó: 

1. Đại biểu của tỉnh: (khoảng 50 đại biểu) 

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Văn phòng 

đại diện tại Khánh Hòa); 

- Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Lãnh đạo các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị 

trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố. 

2. Đại biểu doanh nghiệp: (khoảng 150 đại biểu). 

- Lãnh đạo các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh và Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã đang hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận. 

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. 

V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sản 
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xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 

2022.  

2. Số lượng khen thưởng: Số lượng khoảng 25-30 doanh nghiệp, hợp tác 

xã, doanh nhân tiêu biểu. 

Giao các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa 

học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Tài chính; Ban Quản lý 

các khu công nghiệp; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp hội 

Giống thủy sản tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh lựa chọn, đề xuất doanh 

nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh 

vực gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2022 (kèm theo tóm tắt 

thành tích của doanh nghiệp, hợp tác xã) để tổng hợp, đề xuất khen thưởng theo 

quy định. 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

tiêu chí xét khen thưởng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu. 

3. Đối tượng khen thưởng:  

- Doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và 

hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, có tham gia 

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Doanh nhân: Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp; Chủ tịch/Giám đốc các hợp tác xã 

đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

- Kinh phí khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền 

thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu được sử dụng từ 

nguồn Quỹ Thi đua-Khen thưởng của tỉnh. 

- Kinh phí tổ chức gặp mặt: Thực hiện theo quy định và các nguồn huy 

động hợp pháp. 

- Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ động kinh phí của cơ quan để 

thực hiện. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ngành: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải; Tài chính; Ban Quản 

lý các khu công nghiệp; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. 



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị các nội dung:  

- Báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh 

nghiệp, hợp tác xã và kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. 

- Bài phát biểu chào mừng và phát biểu kết luận Hội nghị của lãnh đạo tỉnh 

- Dự thảo Giấy mời, Chương trình Hội nghị trình UBND tỉnh. 

- Xây dựng kịch bản chương trình và thực hiện dẫn Chương trình Hội nghị 

- Dự kiến danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư mời tham dự 

Hội nghị (Số lượng khoảng 250 đơn vị). 

- Phối hợp Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan, các Hiệp hội Doanh 

nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu đề xuất khen thưởng doanh nghiệp, 

hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 

25/12/2022. 

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị trao Quyết định chủ trương 

đầu tư cho nhà đầu tư tại Hội nghị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Chuẩn bị hoa trao tặng khen thưởng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh 

nhân và các nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương đầu tư. 

- Vận động nguồn hợp pháp, chuẩn bị tặng phẩm cho đại biểu. 

3. Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh): 

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, tham mưu đề xuất 

khen thưởng doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong sản 

xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và xây dựng 

kịch bản chi tiết thực hiện nghi thức trao thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân theo quy định, trình 

UBND tỉnh trước ngày 31/12/2022. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chuẩn bị chương trình văn nghệ 

chào mừng Hội nghị, lựa chọn các bài hát mới, sôi động, phù hợp với chủ đề Hội 

nghị và chào đón năm mới 2023 (dự kiến khoảng 3-4 tiết mục), báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 25/12/2022. 

5. Báo Ninh Thuận: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, 

đơn vị liên quan xây dựng chuyên trang doanh nghiệp trên Báo Ninh Thuận phát 

hành trong thời điểm tổ chức Hội nghị. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Video giới thiệu tổng 

quan những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội và các hoạt động đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh nổi bật của doanh nghiệp về các lĩnh vực trụ cột của tỉnh trong 

năm 2022 (thời lượng khoảng 10 phút), báo cáo UBND tỉnh xét duyệt trước ngày 

25/12/2022. 



5 

 

7. Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp 

hội Giống thủy sản tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Chuẩn bị nội dung báo 

cáo tham luận về tình hình hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, cảm nhận của cộng 

đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong năm 

2022. 

8. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, phát hành Giấy mời các 

đại biểu của tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở danh sách được 

duyệt (Gửi trước Hội nghị ít nhất 10 ngày). 

- Chuẩn bị tốt công tác lễ tân, hậu cần, bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu; 

trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện phục vụ Hội nghị và 

chuẩn bị lẵng hoa của lãnh đạo tỉnh (Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

tỉnh) chúc mừng “Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023”. 

Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được 

phân công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu 

cầu nội dung và thời gian quy định./.  

 
Nơi nhận:                                                                  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VCCI Khánh Hòa; 

- Các cơ quan cấp tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, HCQT, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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