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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 10980/VPCP-DMDN 
V/v đôn đốc hưởng ứng tham gia 

 Cuộc vận động
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019 

 

 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 
 

       Triển khai Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý 

kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” (Cuộc vận động), ngày 05 

tháng 11 năm  2019 Ban Kinh tế Trung ương đã có công văn số 3954-

CV/BKTTW gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề 

nghị phối hợp chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn 

hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động. 

        Để Cuộc vận động đạt kết quả tốt, Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm 

chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành của địa phương phối hợp với các tổ chức chính 

trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề vận động, khuyến khích 

các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tham gia viết bài gửi về Ban Tổ chức 

Cuộc vận động, 

        Xin gửi kèm công văn số 3954-CV/BKTTW ngày 05/11/2019 của Ban Kinh 

tế Trung ương./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để báo cáo); 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân. 

  Lưu: VT, ĐMDN (2).M 

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM              

 

 

pj PHÓ PHPH 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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