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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:  4514 /VP -KTTH Lạng Sơn, ngày  12 tháng 11 năm 2018 
 

 V/v tiếp tục giải quyết các kiến nghị
của doanh nghiệp tại Hội nghị đối 

thoại doanh nghiệp năm 2018 

 

   
                                Kính gửi: 
                                               - Các sở, ban, ngành; 
                                               - UBND các huyện, thành phố. 
 

 Xem xét Báo cáo số 633/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 02/11/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về tổng hợp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối 
thoại doanh nghiệp với chính quyền năm 2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là đối 
với các kiến nghị chậm giải quyết, các kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm; tiếp 
tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong việc giải quyết, tham mưu giải quyết 
kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tạo niềm tin cho doanh nghiệp đối 
với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền.  

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường công tác 
tuyên truyền việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng doanh nghiệp, người dân 
nắm bắt, hạn chế những kiến nghị lặp lại, kéo dài.  

3. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) thực hiện đăng 
trên cổng thông tin điện tử tỉnh về nội dung Báo cáo số 633/BC-SKHĐT-ĐKKD 
ngày 02/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 
Thông báo số 480/TB-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh.   
 Báo cáo số 633/BC-SKHĐT được gửi kèm theo qua Chương trình eOffice, 
trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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Dương Văn Chiều  
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