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Số:            /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI 

Tham gia Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp 

và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày 

Doanh nhân Việt Nam năm 2021 

 

 

Triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 

10 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với 

doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày 

Doanh nhân Việt Nam năm 2021. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07h30, ngày 12/10/2021. 

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị trực tuyến, Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh và phòng Hội nghị trực tuyến UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

(i) Tại điểm cầu của tỉnh:  

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

+ Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

+ Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

+ Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Y tế; Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan;  

+ Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, 

Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Hiệp hội Nữ doanh 

nhân Hà Tĩnh; đại diện 19 doanh nghiệp tiêu biểu (có danh sách kèm theo - giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tin mời); 

+ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư 

tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

(ii) Tại điểm cầu UBND thành phố Hà Tĩnh: 

- Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Khoa học và Công 

nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước - 
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chi nhánh Hà Tĩnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD dân 

dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý 

dự án ĐTXD khu vực khu kinh tế tỉnh; 

- Trưởng các phòng thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị; 

- Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh: Ngân 

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh  (giao UBND thành phố 

Hà Tĩnh tin mời);   

- Đại diện Hội Doanh nghiệp thành phố Hà Tĩnh và đại diện các doanh 

nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn Thành phố (giao UBND thành phố Hà 

Tĩnh lựa chọn và tin mời). 

(iii) Tại điểm cầu UBND thị xã Kỳ Anh: 

- Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Trưởng các phòng thuộc UBND thị xã Kỳ Anh: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị; 

- Đại diện Hội Doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh và đại diện các doanh nghiệp, 

hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thị xã, Khu kinh tế (giao UBND thị xã Kỳ Anh 

chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lựa chọn và tin mời). 

(iv) Tại các điểm cầu còn lại: 

- Đại diện lãnh đạo Thị ủy/huyện ủy, UBND thị xã/huyện; 

- Trưởng các phòng thuộc UBND thị xã, huyện: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị/Kinh tế - Hạ tầng; 

- Đại diện Hội Doanh nghiệp thị xã/huyện và đại diện các doanh nghiệp, 

hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn (giao UBND thị xã/huyện lựa chọn và tin mời). 

4. Phân công nhiệm vụ 

* Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về tình hình 

phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện, kết quả đạt được, 

hiệu quả trong việc triển khai các chính sách của Trung ương, của Tỉnh hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19; gửi 

các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và báo 

cáo tại Hội nghị. Chuẩn bị các nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị 

và các nội dung khác liên quan (có chương trình Hội nghị kèm theo). 
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- Lựa chọn 5-7 đại biểu doanh nghiệp tại điểm cầu của tỉnh dự kiến phát 

biểu tại Hội nghị; gửi danh sách, nội dung về UBND tỉnh trƣớc ngày 

10/10/2021 (qua Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh). 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mời các doanh nghiệp, hợp tác 

xã tham gia tại điểm cầu của tỉnh (có danh sách kèm theo). 

* Cục Thuế Hà Tĩnh, Ban Thi đua - Khen thƣởng tỉnh: chủ trì, chuẩn 

bị và trực tiếp thực hiện công tác tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu được 

UBND tỉnh, Bộ Tài chính tặng Bằng khen và công bố các danh hiệu “Doanh 

nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” tại Hội nghị (chỉ 

công bố quyết định và danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân; không tổ chức 

trao Bằng khen, giấy chứng nhận, quà tặng tại Hội nghị). 

* Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng 

hợp các ý kiến, tồn tại, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực 

phụ trách; chủ động chuẩn bị các nội dung để trả lời, trao đổi với doanh nghiệp 

tại Hội nghị. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Lựa chọn 03-05 đại biểu doanh nghiệp tại điểm cầu của địa phương dự 

kiến phát biểu tại Hội nghị, gửi danh sách, nội dung về UBND tỉnh trƣớc ngày 

10/10/2021 (qua Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh); sao gửi các đại biểu 

tài liệu Hội nghị (Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp) để các đại biểu nghiên cứu, 

phát biểu. 

+ Mời các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tại điểm cầu của địa 

phương; tùy theo điều kiện cụ thể, thực tế để lựa chọn số lượng doanh nghiệp, 

hợp tác xã tham gia tại điểm cầu đảm bảo chất lượng, an toàn phòng chống dịch 

COVID-19. 

+ Sau Hội nghị, tổng hợp tất cả các ý kiến của đại biểu (bao gồm đã phát 

biểu trực tiếp và chưa phát biểu tại Hội nghị) gửi về Trung tâm Hỗ trợ PTDN và 

XTĐT tỉnh trƣớc 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao 

các sở, ngành, địa phương tiếp tục trả lời. 

+ Chuẩn bị hội trường, maket Hội nghị, kiểm tra chất lượng đường truyền 

và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ 

quan y tế; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh
1
 và các đơn vị 

liên quan trong công tác chuẩn bị trước và trong Hội nghị (cập nhật tình hình đại 

biểu tham gia, ý kiến phát biểu, công tác điều hành trong quá trình diễn ra Hội 

nghị...) để đảm bảo Hội nghị diễn ra thuận lợi, xuyên suốt giữa các điểm cầu. 

* Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh: chuẩn bị báo cáo tổng thể về tình 

hình hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội 

trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 để trình bày tại Hội nghị; hoàn thành, báo 

                                           
1
 Các địa phương kết nối thông tin với Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh theo điện thoại/zalo/viber 

(0915.747.838 - đồng chí Nguyễn Viết Cương) để thuận lợi trong tổ chức Hội nghị. 
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cáo UBND tỉnh (qua Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh) trƣớc ngày 

08/10/2021.  

* Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh: chủ trì, khâu nối với các 

điểm cầu trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; cung cấp mẫu 

maket, cập nhật công tác chuẩn bị ở các điểm cầu (khách mời, ý kiến phát 

biểu...); tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chủ trì điều hành về các đơn vị, nội dung 

phát biểu tại Hội nghị và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo Hội nghị diễn 

ra thuận lợi, thành công; tổng hợp ý kiến các đơn vị sau Hội nghị, báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời doanh nghiệp. 

* Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh: chuẩn bị maket, sân khấu, kiểm 

tra chất lượng đường truyền kết nối giữa các điểm cầu và các nội dung cần thiết 

khác phục vụ Hội nghị. 

* Công ty Điện lực Hà Tĩnh: đảm bảo nguồn điện ổn định trong thời gian 

diễn ra Hội nghị. 

* Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: cử phóng viên 

tham dự và đưa tin. 

* Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh và tại Giấy mời 

này, đảm bảo Hội nghị diễn ra thành công. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, địa điểm, thời gian nêu 

trên và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

 

          Trần Công Thành 
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CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
 

 (Kèm theo Giấy mời số:         /GM-UBND ngày      tháng     2021 của UBND tỉnh) 

 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƢỜI/CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

07:30-07:40 

(10 phút) 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

07:40-7:50 

(10 phút) 
Phát biểu khai mạc Chủ tịch UBND tỉnh 

Phần 1 Đối thoại Doanh nghiệp, Doanh nhân 

07:50-08:10 

(20 phút) 

Báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện, kết quả đạt được, 

hiệu quả trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ 

DN, HTX bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 

Sở KH&ĐT 

08:10-08:30 

(20 phút) 

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 

Hiệp hội Doanh 

nghiệp Hà Tĩnh  

08:30-09:40 

(70 phút) 

Ý kiến của doanh nghiệp (10-15 ý kiến; Sở 

KHĐT, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT chuẩn 

bị thông tin trước về các đại biểu, nội dung và báo 

cáo, xin ý kiến chủ trì điều hành) 

Chủ trì điều hành 

(Mỗi đại biểu 5-7 

phút) 

09:40-10:40 

(60 phút) 

Ý kiến của sở, ngành, địa phƣơng (các Sở, ngành, 

địa phương báo cáo, trả lời các nội dung đề xuất 

của doanh nghiệp theo chủ trì điều hành). 

Một số Sở, ngành, 

địa phương liên 

quan 

Phần 2 
Tuyên dƣơng, khen thƣởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, 

các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong năm 2020 

10:40-10:50 

(10 phút) 
Phát biểu chúc mừng của PCT Thƣờng trực 

UBND tỉnh 
 

10:50-11:10 

(20 phút) 

Vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu 

được nhận bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Tài 

chính thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế (Cục 

Thuế Hà Tĩnh) và tôn vinh Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, Doanh nhân tiêu biểu (Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh). 

(Chỉ đọc quyết định và danh sách khen thưởng, 

không tổ chức trao thưởng tại Hội nghị) 

Cục Thuế Hà Tĩnh 

Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh 

 

 

11:10 

 
Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ  
 

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-UBND ngày       tháng      2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên Công ty Địa chỉ Ngƣời đại diện  Chức vụ Số điện thoại 

1 

Tổng công ty 

Khoáng sản và 

Thương mại Hà 

Tĩnh 

02 đường Vũ Quang, 

thành phố Hà Tĩnh 

Ông Lê Viết 

Thảo 

Tổng giám 

đốc 
0913040786 

2 

Công ty TNHH 

MTV Bia Sài Gòn 

- Hà Tĩnh 

Km 12 đường tránh TP 

Hà Tĩnh, xã Tân Lâm 

Hương, huyện Thạch 

Hà 

Ông Nguyễn Văn 

Toàn 

Tổng giám 

đốc 
039.3887250 

3 

Công ty CP TM 

bia Sài Gòn Bắc 

Trung Bộ - CN Hà 

Tĩnh 

Km 12, đường tránh 

thành phố Hà Tĩnh, xã 

Thạch Tân, Huyện 

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Ông Nguyễn 

Quốc Việt  

Giám đốc 

CN 
02393681136 

4 

Vinpearl Hotel Hà 

Tĩnh - Chi nhánh 

Hà Tĩnh - Công ty 

cổ phần Vinpearl  

Ngã tư đường Hàm 

Nghi và đường Hà Huy 

Tập, phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà Tĩnh 

Bà Võ Thị 

Phương Thảo 
Giám đốc 02393638866 

5 
Công ty CP Giống 

Cây trồng Hà Tĩnh 

Số 138 đường Trần 

Phú, phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà Tĩnh 

Bà Võ Thị Hồng 

Minh 

CT HĐQT 

kiêm Giám 

đốc 

0985163306 

6 
COOPMART HÀ 

TĨNH 

Đường Phan Đình 

Phùng, thành phố Hà 

Tĩnh 

Nguyễn Thị 

Hằng 
Giám đốc  0902289878 

7 

Công ty Cổ Phần 

Tập đoàn Phú Tài 

Đức 

Số 96, Đường Trần 

Phú, phường Trần Phú, 

thành phố Hà Tĩnh 

Bà Nguyễn Ánh 

Ngà 

 

Tổng giám 

đốc 

 

02393777999 

0945667777 

8 

Công ty Xăng dầu 

- Dầu khí Vũng 

Áng 

Số 417, đường Trần 

Phú, phường Thạch 

Linh, thành phố Hà 

Tĩnh 

Ông Nguyễn 

Trung Kiên 
Giám đốc 2393692888 

9 
Công ty Viettel Hà 

Tĩnh 

Số 16 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

Nguyễn Du, thành phố 

Hà Tĩnh 

Ông Phan Văn 

Thái 
Giám đốc 0978111686 

10 

Công ty CP Giáo 

dục và Đào tạo 

chất lượng cao Hà 

Tĩnh (Trường 

Albert Einstein) 

Ngõ 151 Vũ Quang, 

phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh 

Ông Nguyễn Gia 

Việt 

 Hiệu 

trưởng 
0916013830 
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11 
Công ty TNHH 

Tâm Sinh Lộc 

Số 51, đường Nguyễn 

Huy Tự, phường Bắc 

Hà, TP Hà Tĩnh 

Bà Nguyễn Thị 

Bích Hảo 
Giám đốc 0945271027 

12 

Công ty TNHH 

MTV Mai Linh 

Hà Tĩnh  

Ngõ 1 Nguyễn Hoành 

Từ, khối phố 3, phường 

Đại Nài, thành phố Hà 

Tĩnh 

Ông Hồ Huy 
Chủ tịch 

Công ty 
0916725268 

13 

Công ty Cổ 

phần Kim Ngân - 

Bình Thủy 

24-26, đường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Hà Tĩnh 

Bà Lê Thị Như 

Thủy 

Tổng Giám 

đốc 
0989347333 

14 HTX Hạnh Cường 

Xóm mới, xã Thạch 

Bình, thành phố Hà 

Tĩnh 

Bà Nguyễn Thị 

Hạnh 
 Giám đốc 0915221135 

15 
Công ty CP Vận 

tải ô tô Hà Tĩnh 

Số 141 đường Hà Huy 

Tập, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh 

Ông Trần Văn 

Sỹ 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm Giám 

đốc 

0393 855565 - 

0968259666 

16 

Công ty CP Lữ 

hành Quốc tế 

Thành Sen 

Nhà ông Nguyễn Tiến 

Trình, khối phố Nam 

Tiến, phường Thạch 

Linh, thành phố Hà 

Tĩnh 

Ông Nguyễn 

Tiến Trình 

Tổng giám 

đốc 
0913294772 

17 

Công ty CP 

Thương mại và 

Dịch vụ Đại Bàng 

Số 270, đường Trần 

Phú, phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà Tĩnh 

Ông Mai Quốc 

Quân 
Giám đốc 

02393887887/ 

0913294663 

18 
Công ty Xăng dầu 

Hà Tĩnh 

29  đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, 

thành phố Hà Tĩnh 

Ông Trần Đại Hà 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc 

02393855183/ 

0975432345 

19 
Viễn thông Hà 

Tĩnh 

Số 06, đường Trần Phú, 

phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh 

Ồng Trần Danh 

Việt 

Giám đốc 

chi nhánh 
02393857676 

 

https://ha-tinh.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-tnhh-dung-minh
https://ha-tinh.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-tnhh-dung-minh
https://ha-tinh.congtydoanhnghiep.com/cong-ty-tnhh-dung-minh
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