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 V/v tiếp tục giải quyết các kiến nghị
của doanh nghiệp, hợp tác xã  

năm 2019 

 

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

                         

Xem xét Báo cáo số 765/BC-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của doanh 
nghiệp, hợp tác xã năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục đổi mới công tác đối thoại, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị 
của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; chủ động xác định và phản ánh những bất 
cập vướng mắc về các cơ quan chuyên ngành để nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền 
và gửi các cơ quan cấp trên xin ý kiến đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- 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. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét xử lý một số kiến nghị của 
doanh nghiệp liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư, về vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng,… 

- Thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh 
nghiệp”, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, 
giải quyết thực hiện dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp sau đối thoại và 
đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền những bất cập trong quy định của pháp 
luật. Tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước, chủ động cung cấp đầy đủ, 
kịp thời các thông tin nhất là các quy định mới liên quan đến các cơ chế chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

 - Chủ động, nâng cao hơn nữa chất lượng, trách nhiệm trong công tác tham 
mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành các nội 
dung liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp tục tạo niềm tin cho cộng đồng 
doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền.  

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức việc giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp, người 
dân nắm bắt, hạn chế những kiến nghị lặp lại, kéo dài.  

 2. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục 
phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã 
trong việc phản ánh các kiến nghị để việc giải quyết các kiến nghị, khó khăn cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã của các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả, thiết thực hơn; 
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thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, hợp tác xã về các chủ chương, chính 
sách, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để các doanh nghiệp, hợp tác 
xã nắm bắt, chủ động có các giải pháp, chiến lược trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, UBND 
huyện Hữu Lũng, UBND thành phố khẩn trương giải quyết và có văn bản trả lời 
các doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các nội dung kiến nghị đã nêu tại Báo cáo số 
765/BC-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; gửi kết quả về Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các nội 
dung vượt thẩm quyền. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện việc tổng hợp các kiến nghị 
phát sinh của doanh nghiệp, hợp tác xã để gửi các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị định kỳ 
hằng quý./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng  
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