
 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 309/TB-SKHĐT An Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

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” 

_____________ 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 3954-CV/BKTTW ngày 05/11/2019 của Ban Kinh tế 

Trung ương 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” (sau đây gọi tắt là 

Cuộc vận động); 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1132/UBND-KTTH 

ngày 11/11/2019, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn 

nêu trên của Ban Kinh tế Trung ương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Triển khai nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý 

Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận 

động của Ban Tổ chức; đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên 

truyền về Cuộc vận động với một số thông tin cơ bản như sau: 

1. Tên Cuộc vận động: “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn 

thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. 

2. Phạm vi 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 của tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, 

liên minh hợp tác xã, liên hiệp 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. Nội dung góp ý, đề xuất 

Các bài viết tham gia tập trung vào việc nhận diện vấn đề và góp ý, đề xuất cơ 

chế, chính sách với Đảng và Nhà nước liên quan đến 49 vấn đề cụ thể - thuộc 03 

chủ đề lớn được Ban Tổ chức quy định như sau: 
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- 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 là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 

4. Hồ sơ tham dự  

- Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân gửi tối đa 01 tác phẩm được viết tay hoặc 

đánh máy dưới dạng văn xuôi trên một mặt giấy khổ A4 (tiếng Việt hoặc tiếng Anh). 

- Gửi kèm theo 01 bản tóm tắt tác phẩm (không quá 500 từ). 

5. Thời gian và hình thức gửi tác phẩm 

Các đề xuất, góp ý gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động trước ngày 31/12/2019 

qua Bưu điện hoặc Thư điện tử, cụ thể như sau: 

- Gửi qua Bưu điện: 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) 

(Phong bì thư ghi rõ: Góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất 

nước với Đảng và Nhà nước) 

- Gửi qua Thư điện tử (e-mail): cuocvandong@kinhtetrunguong.vn 

6. Tổ chức Lễ tôn vinh, trao giải thưởng 

- Thời gian tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải: Trong tháng 04/2020 tại Cung 

Văn hóa Hữu nghị, thành phố Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài 

Truyền hình Việt Nam) 

- Số lượng và cơ cấu giải thưởng:  

+ Gồm 01 giải Đặc biệt trị giá 300.000.000 đồng; 03 giải Nhất, mỗi giải 

100.000.000 đồng; 05 giải Nhì, mỗi giải 50.000.000 đồng; 10 giải Ba, mỗi giải 

20.000.000 đồng và 20 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng. Tất cả các giải 

thưởng đều kèm theo Biểu trưng Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

+ Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho tác giả đạt giải (doanh 

nhân/đại diện nhóm doanh nhân/đại diện doanh nghiệp) tham dự Lễ tôn vinh và trao 

giải thưởng. 

7. Đề nghị thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động 

Bằng Thông báo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp cùng với Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội 

doanh nhân trẻ tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thành và Truyền hình An Giang tích 

cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đến các Quý Doanh nghiệp, doanh 

nhân biết, hưởng ứng tham gia Cuộc vận động. 

Lưu ý: Tất cả Các nội dung liên quan đến Cuộc vận động được ban hành 

theo Phụ lục đính kèm Công văn số 3954-CV/BKTTW ngày 05/11/2019 của Ban 

Kinh tế Trung ương (đính kèm Công văn). Đồng thời, được đăng tải trên website 

http://doanhnhangopy.vn 

mailto:cuocvandong@kinhtetrunguong.vn
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Rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của Quý Doanh nghiệp, 

doanh nhân và sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin, tuyên 

truyền về Cuộc vận động./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh An Giang; 

- Đảng ủy Khối cơ quan và DN tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;                  Thông tin,  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;                     tuyên truyền 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;                 

- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; 

- TT HTDN; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Nhơn 
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