
UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:          /SKHĐT-TTXTĐTHTDN 

V/v  rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp có 

thành tích xuất sắc để trình UBND tỉnh 

khen thưởng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hưng Yên, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………. 

Thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của UBND tỉnh về việc lựa chọn 

các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2022 trình UBND tỉnh khen 

thưởng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan xem xét rà soát các doanh 

nghiệp có tên trong danh sách (gửi kèm danh sách các doanh nghiệp có mức nộp 

ngân sách cao trong năm 2022); 

Số lượng doanh nghiệp, cá nhân và hình thức đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng như sau: 

- 15 Doanh nghiệp tặng Cúp Phố Hiến và Bằng khen của Chủ tịnh UBND tỉnh; 

- 20 Doanh nghiệp tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 20 Đại diện doanh nghiệp tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 15 Đại diện doanh nghiệp tặng Kỷ niệm chương. 

Văn bản tham gia, góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 

tháng 3 năm 2023 theo địa chỉ: số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên; Điện thoại: 02213522668; Email: 

pdhoa@hungyen.gov.vn. (tải file đính kèm tại https://hungyenbusiness.gov.vn/ 

tại mục thông báo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong sớm nhận được sự hợp tác của quý Cơ 

quan. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ngành;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTXTĐTHTDN. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Ngọc Bảo 

 

 

mailto:pdhoa@hungyen.gov.vn
https://hungyenbusiness.gov.vn/
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