
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  4069 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10  năm 2018 

 

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

doanh nghiệp năm 2018 

 

    
   

     Kính gửi:  
 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                                    - UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 05/10/2018, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh 
năm 2018, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có các kiến nghị; sau khi xem xét Chủ 
tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố giải quyết 
xong trong tháng 12/2018, báo cáo đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền, cụ thể 
như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải 
quyết các kiến nghị: 

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông kiến nghị: Đề nghị 
UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để thanh toán chi phí nợ đọng xây dựng cơ 
bản (do các chủ đầu tư còn nợ) cho doanh nghiệp. 

 - Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn kiến nghị: Khó khăn 
vướng mắc về môi trường đầu tư của tỉnh, cung cách giải quyết thủ tục hành 
chính, đăng ký đầu tư kinh doanh không được xem xét, cải tiến; cơ chế, chính 
sách chưa thực hiện nghiêm túc; đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định 
số 224/QĐ-TU ngày 3/3/2016 của Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án 
FDI và các dự án đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp. 

 - Hợp tác xã Hợp Thịnh kiến nghị: Hiện nay có rất nhiều cơ chế, chính 
sách đối với doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên 
Lạng Sơn có rất ít doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực này. Vì vậy UBND 
tỉnh hằng năm có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để bù lãi suất vay ngân 
hàng cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

 - Công ty cổ phần Non Nước kiến nghị: Đề nghị quan tâm, chỉ đạo triển 
khai thẩm định dự án đầu tư cây Chanh leo. 

 - Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường kiến nghị: 
Về dự án bến bãi kho hàng tại cửa khẩu phụ Bản Chắt theo Báo cáo số 196/BC-
TTr ngày 05/10/2018 (có sao gửi báo cáo kèm theo). 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
giải quyết các kiến nghị: 
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- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông kiến nghị: Đề nghị Sở 
Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định khu đất về cải tạo, khắc phục chống 
sạt lở khu đồi Rọ Phải, xã Mai Pha của Công ty. 

- Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất kiến nghị:  Hồ sơ xin thuê đất của 
Công ty được thực hiện đúng trình tự thủ tục nhưng chưa được giải quyết, hơn 
10 năm qua đã có nhiều văn bản đề nghị xem xét nhưng chưa nhận được thông 
tin cụ thể: UBND thành phố đã có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 217/UBND-
TN-MT ngày 12/5/2008, năm 2012 có ý kiến quy hoạch sân thể thao liên thôn; 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có Tờ trình số 402/TTr-STNMT ngày 
09/9/2008 trình UBND tỉnh ra quyết định cho thuê đất, sau đó 04 năm ra văn 
bản đề nghị không giải quyết hồ sơ của Công ty, cho đến nay khu đất Công ty 
TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất xin thuê vẫn để hoang lãng phí mà Công ty lại 
không có mặt bằng để đầu tư phát triển kinh doanh.  

- Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn kiến nghị: Hiện nay 
trên địa bàn tỉnh không có mặt bằng sạch để đầu tư sản xuất, kinh doanh; các thủ 
tục đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa thực hiện xong. Đề 
nghị khẩn trương triển khai phê duyệt quy hoạch các khu đất nằm dọc trên dãy 
đường quốc lộ trong thời gian tới. 

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan 
liên quan giải quyết kiến nghị: 

  Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông kiến nghị: Đề nghị 
UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong 
tỉnh được tham gia các dự án lớn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo công ăn việc làm cho 
người lao động. Đồng thời tiếp cận, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến, nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư trong tỉnh. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan giải quyết kiến nghị: 

 Công ty cổ phần Non Nước kiến nghị: Đề nghị quan tâm, hỗ trợ nguồn 
vốn đầu tư, có cơ chế, chính sách, hướng cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp 
trong đầu tư trồng cây Chanh leo. Quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thanh 
toán tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp đã đầu tư như giống, phân bón. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan liên quan 
giải quyết kiến nghị: 

Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK kiến nghị: Đề nghị UBND 
tỉnh xem xét lại quy trình thu tiền theo Quyết định 53 thu phí hạ tầng vì hiện nay 
Ngân hàng Viettinbank chỉ chấp nhận nộp tiền mặt, không đồng ý cho chuyển 
khoản vào tài khoản Kho bạc Nhà nước. 

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan liên 
quan giải quyết  kiến nghị: 

 Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK kiến nghị: Về việc xử lý khi 
phát hiện hàng vận chuyển quá cảnh có vi phạm sở hữu trí tuệ: UBND tỉnh xử lý 
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doanh nghiệp vận tải là không đúng đối tượng; cần xem xét rõ trách nhiệm của 
chủ hàng; UBND tỉnh cần xem xét, hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp 
vận chuyển hàng quá cảnh. 

 7. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị: 

 - Công ty cổ phần kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma – Bắc Kinh kiến 
nghị: Đề nghị tiếp tục cho xe vào bãi Bắc Kinh để bốc hàng. 

- Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường kiến nghị: 
Về dự án bến bãi cửa khẩu Ba Sơn; về các dự án bến bãi phục vụ xuất nhập khẩu, 
về quy mô đầu tư  đã được các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá nhằm mục 
đích tạo sự công bằng trong đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp, phần 
phát triển trong lĩnh vự xuất nhập khẩu của tỉnh theo Báo cáo số 196/BC-TTr 
ngày 05/10/2018 (có sao gửi báo cáo kèm theo). 

8. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn  và các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị: 

 Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ XNK kiến nghị: Đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo ngân hàng cho mở cây ATM tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị để 
phục vụ doanh nghiệp và các nhà vận tải tham gia xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu 
Quốc tế Hữu Nghị. 

 9. Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn và các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị: 

  Hợp tác xã Hợp Thịnh kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh giao cho Liên minh 
hợp tác xã tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hằng năm tổ chức 
cuộc thi mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã một sản phẩm để  tìm ra doanh nghiệp, 
hợp tác xã đủ năng lực để đầu tư lớn cho nông nghiệp, từ đó UBND tỉnh vận 
dụng chính sách đặc thù để tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã này 
phát triển ngày càng lớn mạnh - tìm ra được doanh nghiệp, hợp tác xã đầu đàn 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

10. UBND huyện Tràng Định chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị: 

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường kiến nghị: 
Về dự án bến bãi, kho hàng, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu cửa khẩu Bình 
Nghi theo Báo cáo số 196/BC-TTr ngày 05/10/2018 (có sao gửi báo cáo kèm theo). 

11. UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 
các kiến nghị: 

  - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông kiến nghị: Đề nghị 
UBND thành phố chỉ đạo xã Mai Pha kiểm tra xác định, làm rõ hiện nay trên 
đỉnh đồi có 01 nhà sàn và 01 nhà lợp mái tôn của hộ bà Nông Thị Huệ đã xây 
dựng vào khu đất của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông là 
890,6m2, trong đó diện tích của nhà sàn là 132m2, diện tích nhà lợp mái tôn là 
514m2. Có phải là đất để xây dựng nhà không. 
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 - Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất kiến nghị: Đề nghị xem xét cải 
cách thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho hộ gia đình ông, còn hiện tượng cán bộ công chức UBND thành phố nhũng 
nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

  - Công ty cổ phần Non Nước kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Bến bãi xe 
Buýt tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. 

12. UBND huyện Hữu Lũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
giải quyết  kiến nghị: 

 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp kiến nghị:  Đề nghị UBND huyện 
Hữu Lũng quan tâm, giải quyết mặt bằng đầu tư cho xây dựng Chi nhánh vật tư 
nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng. 

 13. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Kho bạc tỉnh và các 
cơ quan liên quan rà soát giải quyết kiến nghị: 

 Hợp tác xã Hợp Thịnh kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo 
đẩy nhanh tiến độ thanh toán tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp đã đầu tư như giống, 
phân bón. Hiện nay vấn đề thanh toán của cán bộ cấp xã để hỗ trợ cho doanh 
nghiệp còn rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ cho doanh nghiệp 

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm gửi báo 
cáo kết quả giải quyết các kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
25/12/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
để  các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các doanh nghiệp kiến nghị (danh sách kèm theo); 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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