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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất,  kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Hội 

nghị) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nắm bắt kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là doanh 

nghiệp, nhà đầu tư) trên địa bàn tỉnh; đưa ra những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó 

khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 

giảm thiểu những tổn thất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra.  

  2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm trả lời, 

làm rõ các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm; đề xuất các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn theo dõi quản lý. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Tiêu đề hội nghị: Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

   2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến ngày 18/5/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông 

báo sau).  

- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến. 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 

 3. Thành phần 

3.1.Thành phần tham dự tại trụ sở UBND tỉnh khoảng 40 người, gồm: 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành liên quan trực tiếp đến các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã, Hiệp Hội 
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doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu 

tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

3.2. Thành phần tham dự tại các huyện, thành phố gồm: Lãnh đạo UBND 

huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện, đại 

diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn huyện. 

3.3. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn. 

4. Nội dung hội nghị: Nắm bắt những khó khăn trong sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, đưa ra những giải pháp cụ thể tháo 

gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội trong bối cảnh dịch Covid-19 

5. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

 - Phát biểu khai mạc. 

- Báo cáo đề dẫn về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã 4 tháng đầu năm 2020 

(bao gồm cả nội dung tổng hợp kiến nghị và giải quyết kiến nghị của doanh 

nghiệp), những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong những tháng tiếp theo năm 2020. 

- Phát biểu, thảo luận của doanh nghiệp, một số sở, ngành, địa phương về 

đề xuất tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội.   

- Lãnh đạo tỉnh kết luận, bế mạc Hội nghị. 

6. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Nắm bắt tình hình hoạt động, thông tin về những khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp (Gửi văn bản đến các hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đề nghị phản ánh tình hình hoạt 

động, cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

- Phối hợp với sở, ngành liên quan dự thảo Báo cáo đề dẫn về đẩy mạnh 

phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã 4 tháng đầu năm 2020 (bao gồm cả nội dung tổng 

hợp kiến nghị và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp), những nhiệm vụ, 
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giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những 

tháng tiếp theo năm 2020. 

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các công việc: dự thảo 

Giấy mời, chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội 

nghị; bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh; đón tiếp đại biểu, công tác khánh 

tiết, hậu cần phục vụ Hội nghị. 

 - Phối hợp với Cục Hải quan, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan 

liên quan tổng hợp danh sách đại biểu dự hội nghị; trực tiếp liên hệ, gửi Giấy 

mời, xác nhận đại biểu dự Hội nghị đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà 

đầu tư trong danh sách do Sở lựa chọn. 

 - Trả lời, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp quan tâm đề xuất liên quan đến 

lĩnh vực theo dõi, quản lý của Sở; cử chuyên viên làm nhiệm vụ thư ký hội nghị. 

2. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan nắm bắt tình hình, tổng hợp các kiến 

nghị của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; trả lời kiến nghị 

của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

3. Cục Hải quan 

- Gửi văn bản thông báo đến một số doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động 

kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh về tổ chức Hội nghị để doanh nghiệp 

gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Phối hợp với Sở Công Thương lập danh sách doanh nghiệp tiêu biểu 

trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn 

tỉnh; tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Trực tiếp liên hệ, gửi Giấy mời, xác nhận đại biểu dự hội nghị đối với các 

doanh nghiệp do Cục Hải quan đề xuất. 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các nội dung: Chương trình 

Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội nghị; báo cáo, bài phát 

biểu của lãnh đạo tỉnh, giấy mời dự Hội nghị;  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đón tiếp đại biểu và cử chuyên viên 

làm thư ký hội nghị.  

5. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh  

- Thông báo đến các doanh nghiệp hội viên về tổ chức Hội nghị để doanh 

nghiệp, nhà đầu tư gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp hội viên và tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp, lựa chọn các doanh nghiệp hội viên tham dự hội nghị, gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để tổng hợp. 
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6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đề xuất các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 

trong bối cảnh dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực, địa bàn theo dõi quản lý gửi về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.  

- Chủ động chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, 

đơn vị để trả lời, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, kiến nghị. 

- UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức 

Hội nghị đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra. 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
-TT tỉnh ủy ( B/c) 
- TTHĐND 
-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Đài PT&TH, Báo L.Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Trưởng  
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