
TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG  

* 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 

NỘI QUY 
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  

và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với doanh nhân  

trên địa bàn tỉnh 

----- 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thời gian tiếp xúc, đối thoại: 1/2 ngày, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 

12/12/2022. 

2. Không lợi dụng việc tiếp xúc, đối thoại để tuyên truyền trái với chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh. 

3. Đại biểu tham dự Hội nghị mặc trang phục chỉnh tề, giữ gìn vệ sinh môi 

trường; đảm bảo an ninh, trật tự tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại. 

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI CHỦ TRÌ 

1. Điều hành nội dung, chương trình của buổi tiếp xúc, đối thoại. 

2. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân; trả lời, chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của các doanh 

nghiệp, doanh nhân. 

3. Có quyền từ chối tiếp xúc, đối thoại đối với những trường hợp say rượu, sử 

dụng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

có hành vi đe dọa, xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp xúc, đối thoại.  

4. Kết luận những nội dung đã đối thoại; những nội dung đã được giải quyết; 

những nội dung nêu tại hội nghị chưa được giải quyết và chỉ đạo các cơ quan có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho các doanh nghiệp, doanh nhân. 

III. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NHÂN 

1. Khi tham gia phát biếu ý kiến phải đăng ký nội dung bằng phiếu với Ban tổ 

chức Hội nghị. Thời gian mỗi lần phát biểu không quá 05 phút. 

2. Được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung liên quan đến ý kiến, phản 

ánh của mình. 

3. Thực hiện nghiêm túc những quy định của cuộc tiếp xúc, đối thoại. Tuyệt 

đối không được mang vũ khí, chất nổ, chất độc hại vào nơi tiếp xúc, đối thoại. 

4. Tôn trọng sự điều hành của Ban tổ chức Hội nghị và lắng nghe ý kiến của 

người chủ trì tiếp xúc, đối thoại. 
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