
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 
------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:           /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng  4  năm 2020 

V/v không thực hiện tổ chức  

đối thoại với cộng đồng doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 

tháng đầu năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 454/SKHĐT-

ĐKKD ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo về phương án tổ 

chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 

(lầm thứ nhất); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trước tình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức 

tạp; nhằm tăng cường công tác phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự 

lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho nhân dân, đồng thời 

hạn chế các Hội nghị lớn, cuộc họp tập trung đông người; Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định không tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các doanh nghiệp, đề nghị 

các doanh nghiệp phản ánh kiến nghị, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải 

pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian 

tới. Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã trả lời, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp theo thẩm 

quyền; đồng thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và kiến nghị với các Bộ, ngành Trung 

ương, Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến để Quý Cơ quan biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Hội, Hiệp doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Hơn); 

- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (55b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Hơn 
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