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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018 

 

Căn cứ Chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 28/9/2016 của 
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 98/KH-UBND 
ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội nghị 
đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018” với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo kênh thông tin đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp và chính 
quyền tỉnh để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 

- Khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của các cơ quan nhà nước 
trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng của cộng đồng 
doanh nghiệp với chính quyền tỉnh, khích lệ tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả 
đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu  

  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm trả lời, 
làm rõ các vấn đề doanh nghiệp quan tâm đề xuất. Những nội dung trong thẩm 
quyền của tỉnh, phải được trả lời giải quyết ngay, những gì chưa giải quyết được 
ngay, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho các cơ quan xem xét, trả lời bằng văn bản 
trong thời gian sớm nhất. Những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ tổng hợp 
đầy đủ, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan 
xem xét giải quyết  theo quy định. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

   1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’-11h30’, dự kiến ngày 27/9/2018 (thời gian cụ 
thể theo Giấy mời).  

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND – UBND tỉnh. 

 2. Thành phần: Khoảng 100 - 110 đại biểu, gồm: 

- Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị. 
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- Lãnh đạo tỉnh mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Thủ trưởng một số sở, ban, ngành tỉnh. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã (mời 70- 80 đơn vị đại diện theo địa bàn huyện, 
thành phố và tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh).  

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài phát thành và Truyền hình tỉnh; 
Báo Lạng Sơn; Báo nhân dân, Báo tiền phong, Thông tấn xã Việt Nam thường trú 
tại Lạng Sơn. 

3. Chương trình Hội nghị 

 - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. 

- Thông qua các Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, 
hợp tác xã 9 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018. 

- Đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh. 

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

4. Tài liệu phục vụ hội nghị 

- Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã 9 
tháng đầu năm 2018. 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018. 

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh thông qua các kênh: Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu 
tư; doanh nghiệp, hợp tác xã gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; thông tin từ các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 
Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình Hội 
nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương trình Hội nghị; bài phát biểu của lãnh 
đạo tỉnh; đón tiếp đại biểu, công tác khánh tiết, hậu cần phục vụ Hội nghị. 

- Phối hợp với sở, ngành liên quan dự thảo các báo cáo:  

+ Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã 9 
tháng đầu năm 2018. 
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+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018. 

+ Tập hợp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh thông qua các kênh: Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu 
tư; doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Kế hoạch và Đầu 
tư; thông tin từ các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hội, Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh. Gửi các kiến nghị tổng hợp được về các cơ quan, đơn vị để 
chuẩn bị trả lời đối thoại theo chức năng thẩm quyền. Tổng hợp các nội dung 
kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và nội dung trả lời của các cơ quan, đơn 
vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước 03 ngày 
diễn ra hội nghị. 

- Thông báo trên các kênh: Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 
điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức Hội nghị 
đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018 để doanh nghiệp, hợp tác 
xã gửi các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký tham dự hội nghị. 

- Lập danh sách đại biểu dự hội nghị (khối cơ quan và khoảng 20-30 doanh 
nghiệp đại diện theo địa bàn huyện, thành phố); trực tiếp liên hệ, gửi Giấy mời, 
xác nhận đại biểu dự hội nghị đối với các doanh nghiệp trong danh sách do Sở 
lựa chọn. 

- Dự thảo Giấy mời; lập danh sách tổng thể đại biểu dự hội nghị; in ấn tài 
liệu phục vụ hội nghị. 

- 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 tổng hợp các kiến nghị, nội dung đối 
thoại của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 
09 ngày diễn ra hội nghị. 

- 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. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu. 

3. Cục Hải quan 

- Gửi văn bản thông báo đến các doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia hoạt động 
kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh 
nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018 để doanh nghiệp gửi kiến nghị, khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đăng ký tham dự hội nghị.  

- Lập danh sách doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh (khoảng 20 doanh nghiệp, ưu tiên doanh 
nghiệp có nội dung đối thoại) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 10 ngày diễn ra 
hội nghị để tổng hợp. 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. 
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- Phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp các kiến nghị, nội dung đối thoại 
của doanh nghiệp về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 09 ngày diễn ra hội nghị. 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí thời gian tổ chức hội nghị;   
soát, xét các nội dung: Chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành chương 
trình Hội nghị; các báo cáo, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

 - Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về công tác chuẩn bị hội 
nghị (Nội dung chương trình nghị sự, khánh tiết, hậu cần,…) 

- Xét duyệt nội dung Giấy mời; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Công Thương,.. đón tiếp đại biểu. 

5. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  

- Thông báo đến các doanh nghiệp hội viên về tổ chức Hội nghị đối thoại 
doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018 để doanh nghiệp gửi kiến nghị, khó 
khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đăng ký tham dự hội nghị.  

- Đề xuất danh sách doanh nghiệp tham dự hội nghị (khoảng 30 doanh nghiệp, 
ưu tiên doanh nghiệp có nội dung đối thoại) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 10 ngày 
diễn ra hội nghị để tổng hợp. Trực tiếp liên hệ, gửi Giấy mời, xác nhận đại biểu dự hội 
nghị đối với các doanh nghiệp do Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất.  

- Tổng hợp các kiến nghị, nội dung đối thoại của doanh nghiệp về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trước 09 ngày diễn ra hội nghị. 

6. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh 

- Tổng hợp ý kiến, nội dung đối thoại của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
theo dõi quản lý của cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 09 ngày diễn ra 
hội nghị. 

- 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 quan tâm, kiến nghị. 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp thực hiện. 
Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về cơ quan chủ trì (Sở Kế hoạch 
và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.  

 
 

 Nơi nhận: 
-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
-  Các sở, ban, ngành tỉnh; 
-  UBND các huyện, thành phố; 
-  Liên minh HTX tỉnh; 
-  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
-  Đài PT&TH, Báo L.Sơn; 
-  C, PVP UBND tỉnh, 
   các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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