
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tur do - Hinh phüc 

S:  4.t  /KH -  UBND Quáng Trj, ngàyZOtháng6 nám 2022 

KE HOACH 
T chfrc Hi nghj di thoii 

doanh nghip tinh Quãng Trj 11am 2022 

Thirc hin Chuang trInh cong tác trçng tam nàm 2022 cüa UBND tinh 
ban hành ti Quyêt djnh so 22081QD-UBND ngày 18/01/2022; Nhäm kjp thai 
có các giãi pháp dê ho trçl, tháo gO' khó khan, phiic hôi san xuât - kinh doanh cho 
doanh nghip trén dja bàn tinh, day nhanh tiên d triên khai các dir an dâu tix, 
thiic day phát triên kinh tê, on djnh xã hi UBND tinh ban hành Kê hoach tO 
chirc "Hi nghj doXi  thoii doanh nghip tinh Quáng Trj nám 2022" vói nhctng 
ni dung cii the nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU: 

1.MucdIch: 

- Cung cp thông tin, thim vi và giái pháp theo K hoach  phic h4M va 
phát triên kinh tê - xã hi trong tInh hInh mOi ye phông, chông djch Covid- 19; 
tInh hInh kinh té - xã hi 6 tháng dâu näm 2022 và giài pháp phát triên kinh tê - 
xâ hi 6 tháng cuôi näm 2022. 

- Txc tip trao di, thâo 1un giüa UBND tinh và các Co quan quân 1 
nhà nisóc vâi các doanh nghip, nhà dâu tu trên dja bàn tinh; qua do, kjp thai 
näm bat, giâi dáp, tháo gO' nhUng khó khän, vuâng mac, kiên nghj, dê xuât cüa 
các doanh nghip lien quan den hoat dng dâu tu, san xuât, kinh... to diêu kin 
thun lçii cho các doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât, kinh doanh, phát 
triên ben vüng, gop phân thüc day phát triên kinh tê - xâ hi, ci the: 

+ Tinh ccn gl a c5ng dng doanh nghip? 

± C5ng dng doanh nghip cn gI & tinh (linh vrc, môi trw&ng &u tu...) 

+ P/ian tIch các thl mgnh, ngun ly'c cña tinh? 

+ Nguán lyt và náng lyv ci'ia cç5ng d&ig doanh nghip ci'ia tinh nhit thé'nào? 

+ Giái pháp lien doanh lien kIt tgo stc mgnh cüa các doanh nghip 
Quáng Trj? 

+ TInh cn lam gl dl khuyé'n khIch doanh nghip cüa tinh mgnh dgn dáu 
tw hiu qua trên chinh qué huctng cla mInh? 

+ Du'a ra ductc các giái pháp thrc hin m5t cách có hiu qua trong th&i 
gian tài tit 02ph1a: ChInh quyên và Doanh nghip 

- Nâng cao trách nhim cüa các doanh nghip trong vic chap hành t6t 
pháp lut cUa nba nuOc và các quy djnh cüa dja phuong; chân chinh, nâng cao 
thirc trách nhim cüa các co quan quãn 1 nba ni.ràc va can b, cong chüc thirc 
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thi cong vi trong vic tao  1p môi trung du tir, kinh doanh thông thoáng cho 
các doanh nghip dâu tii, kinh doanh trên dja bàn tinh. 

- Kjp th?i si'ra di, ban hành hoc kin nghj, d xut các c quan Trung 
i.wng xein xét, hoàn thin các ci chê, chInh sách md nhàm tiêp tiic cãi thin 
môi tnthng dâu ti.r kinh doanh, nang cao chi so näng lirc ctnh tranh cUa tinh. 
Tiêp thu nhtrng kiên dóng gop, kiên ngh cüa doanh nghip, nba dâu tix lien 
quan den các linh virc dê phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi sau dai  djch 
Covid- 19. 

2. Yêu câu: 

- T chtirc dM thoai doanh nghip phãi bão dam trang tr9ng, thit thirc, 
hiu qua, trên tinh than lang nghe, chia sé và chung tay ho trçi, tao  diêu kin giüp 
doanh nghip vtrçt qua khó khàn, dat  hiu qua hoat  dng kinh doanh tot nhât. 

- Các ni dung, chuang trInh di thoai cn chun bj chu dáo, thit thirc, 
gàn lien vth hoat dng san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip. 

- Các d xut, kin nghj cüa doanh nghip thông qua dôi thoai phãi 
ducc trã Rn trirc tiêp tai  hi nghj hotc bang van bàn sau dôi thoai; UBND tinh, 
các cG quan duqc UBND tinh giao nhim v11 cO trách nhim trã lôi, giãi dáp, 
huàng dan doanh nghip; dông thi tong hp kêt qua giái quyêt bang van bàn 
tth doanh nghip trong thai gian không qua 07 ngày lam vic sau khi kêt thüc 
hi nghj. Trix&ng hçrp kiên nghj lien quan den co ché chInh sách, vuçyt thâm 
quyên; cci quan dixçrc giao chü trI cO trách thim tham mu'u, dê xuât UBND tinh 
CO van bàn xin kiên hung dn cOa các c quan Trung ucmg. 

II. KE HOACH THIfC HIN: 

1. Thôi gian, hInh thfrc dr kin to chfrc di thoji: 

- Thôi gian: Dir kiên t chüc vào 01 bui trong tháng 7/202 2 

- Da dim: Hi tnthng cüa UBND tinh. 

- Chü trI Hi nghj: Chü tjch UBND tinh và các PhO Chü tjch UBND tinh. 

2. Thành phn, s hrçrng tham gia: 

- Lãnh dao  tinh, lãnh dao  các so, ban, ngành, dn vj, dja phung lien quan 

- Khoâng 300 doanh nghip, nba du tu: 

3. Phuo'ng thuc cung cp và trao dcii thông tin tii Hi ngh: 

- Hi nghj s1r diing phucing thOc cung cap, trao di thông tin hn hçip, vüa 
thông tin mt chiêu vi'ra có ti.rcrng tác thông tin giUa doanh nghip, nhà dâu tu 
vOi dai  din các c quan cO thâm quyên. 

- Sau phân báo cáo, thông tin cUa các sO, ban, ngành tinh theo chrning trInh 
Hi nghj s tháo lun, trao dôi trrc tiêp gila doanh nghip, nhà dâu tu v6i dai 
din các cci quan duOi s1r diêu bath cüa Lnh dao  UBNID tinh theo hinh thüc 
"Hói nhanh, dáp gn". Các van dê nào giãi quyet, tháo g duc thI dai  din sO, 
ban, ngành và dja phucing trã lOi ngay tai  Hi nghj. Các van e can thOi gian 
nghien elm, huOng dn thI sau HOi  nghj 03 ngày, cci quan duçic giao chO tn giâi 
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quyt hoc tham mu'u giái quyt phãi trâ 1i doanh nghip bang van ban hoc báo 
cáo, kien nghj UBND tinh giãi quyêt, dông th?i van thông tin cho doanh nghip, 
nhà dâu ttr duçic biêt dé näm thông tin. 

III. CONG TAC CHUAN B!: 

1. Cong tác chun bl: 

a) Bithc 1: 

Thông báo rng räi trên Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quãng 
Trj, Cong thông tin din tü tinh, Trang thông tin din tt'r cüa các s&, ban ngành; 
UBND các huyn, thj xâ, thành phô ye Kê hoach to chi'rc Hi nghj (thi gian, 
dja diem) 

- Các sf1, ban, ngành cp tinh và UBND huyn, thj xã, thãnh pM, các Hip 
hi, Hi doanh nghip thông bao den doanh nghip, nhà dâu tLr dang hot dng 
trén dja ban. Các phàn anh, kiên nghj, dê xuât cüa doanh nghip, nba dâu ttr gri ye 
các sâ, ban, ngânh cap tinh, UBND huyn, thj xã, thành phô, các Hip hi, Hi 
doanh nghip dê dugc tong hcp, báo cáo UBND tinh (Qua Sâ Kê hoch và Dâu ttr) 

b) Bithc 2: Sâ K hotch và Du tix tin hãnh phân 1oui theo tf.rng nhóm 
van dê hoäc t1rng linh vl:rc dé gui cho các s&, ban, ngành và UBND huyn, thj 
xa, thành phô theo chirc näng, nhim vi duqc giao dê giái quyêt theo thâm 
quyên và phãn hôi tti Hi nghj, dông thyi báo cáo UBND tinh dê näm thông tin 
và chi dao. 

c) Buâc 3: Các s, ban, ngành và UBND huyn, thj xâ, thành pM giâi 
quyêt, trâ Ru tirng nhóm van dê khó khàn, vrnung mac cüa doanh nghip,nhà dâu 
ttx hoc dé xuât, kiên nghj các cap, gui ye Sâ Ké hoch và Dâu tir dê tong hçup, 
báo cáo TJBND tinh. Dông th&i chuân bj ni dung cüa ngành, linh vi,rc dê trirc 
tiêp phãn hôi ti Hi nghj. 

2. Tài 1iu Hi ngh: 

- K hoach  phiic Mi và phát trin kinh t xã hi cüa tinh. 

- Báo cáo tng hçup các nhóm vn d v khó khän, vu&ng mc cüng nhu 
kiên nghj, dé xuât cüa doanh nghip, nhà dâu tu trén dja bàn tinh. 

IV. KINH PHI THVC  HIN: 

Kinh phi thuc Chuung trInh Xi'ic tin du tu näm 2022 dã di.rçuc ban hânh 
t.i Quyêt djnh so 4074/QD-UBND ngày 07/12/2021 cüa UBND tinh; 

V. TO CH1C THU'C HIN: 

1. Van phông UBND tinh: 

- TrInh UBND tinh phê duyt K hoch t chirc HOi  nghj; Danh sách 
khách mdi; di biéu; Chucng trInh Hi nghj. 

- Chü trI, ph& hçup Si Ké hoach và Du tu, Hip hi doanh nghip tinh 
chun bj các ni dung theo chrnmg trInh: Makét, hi tns&ng, khánh tiêt, hu can; 
báo cáo, tài 1iu hi nghj, dr thào bài phát biêu, kêt 1un cüa Lnh do tinh; 
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- Tuyên b 1 do, giOi thiêu dai biu dir hi nghj và dn chuang trInh hi 
nghj (phân dôi thoi). 

., A 2. So' Ke hoch va Dau tur: 

- Xây d%rng Dir thào K hoich và chuang trInh t chüc Hi nghj. Xây 
dijng dir toán kinh phi thirc hin Kê hoch Hi nghj dôi thoii, gi'ri Sâ Tài chInh 
thâm djnh theo quy djnh. 

: Chun bj thông tin báo cáo torn tt v K hoach  phiic hi và phát trin 
kinh tê xà hi cüa tinh. Chü trI, phôi hcip v&i các sâ, ban, ngành, Ban quãn 1 
Khu kinh tê, Hip hi Doanh nghip, dan vj lien quan và các dja phuang chü 
dng rà soát, tong hqp các khó khän, vuó'ng mac cUa các doanh nghip trén dja 
bàn tinh (phân loai theo nhóm van dê) báo cáo UBND tinh. 

- PMi hçp vâi Hip hi Doanh nghip và các dja phuung 1p danh sách 
doanh nghip, nhà dâu tir tham gia Hi nghj. 

- ChütrI rà soát, 1p  danh sách dai  biu giri VAn phOng UBND tinh tng 
hçip, phát giây m?ii tham dir Hi nghj. 

3. Hip hi Doanh nghip tinh: 

- Chü dng n&m bt tInh hInh san xu.t - kinh doanh cüa doanh nghip hi 
viên, tong hcip khó khAn, vithng mAc, dé xuât giri ye S Kê hoch và Dâu tu 
tru&c ngày 3 0/6/2022. 

- Chü trI liia ch9n các doanh nghip, nhàdtu tu d xut mi tham dir hi 
nghj giri VAn phông UBND tinh dê chuân bj Giây mi truóc ngày 05/7/2022. 

- D xut di.i din doanh nghip/nhà du tu dir kin phát biu tai  Hi nghj 
giri Sâ Ké hoach và Dâu tu tong hçvp truâc ngày 05/7/2022. 

- Khuyn khIch các doanh nghip hi viên tich circ chü dng, trao di, 
kiên nghj dê xuât giAi quyêt nhü'ng khó khAn, vuâng mAc trên tinh than xây 
dimg, lang nghe, chia sé vi sir phát trin chung cüa tinh. 

4. Ban quãn 1 Khu kinh t tinh: 

- ChU trI soát các d xut, kin nghj và k& qua giãi quyt các kin nghj 
cüa các doanh nghip trong khu cong nghip, khu kinh tê trên dja bàn tinh, giri 
SO Kê hoach và Dâu tu dé tong hçip, dê xuât, báo cáo UBND tinh trLrc ngày 
30/6/2022. 

- Phi hçip Hip hi Doanh nghip tinh lira ch9n các doanh nghip,nhà 
dâu tu trong KCN, KKT dé m?ii tham di hi nghj. 

- D xut dai  din doanh nghip, nhà du tu trong KKT, KCN tham gia 
kin tti Hi nghj g'Cri Sâ Kê hoach Va Dâu tu tOng hcTp. 

5. Sr Tài chInh: Thm dnh dij toán, trinh UBND tinh phO duyt theo 
quy djnh. 

6. Các s&, ban, ngành, huyn, thAnh ph6, don vi tham dij hi nghj: 
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- ChU dng nm bit, tng hçip nhting vn d& khó khan, viIng mc cüa 
doanh nghip, nba dâu tu thuc chirc näng, nhim vii quãn cUa dan vj Va tong 
hqp giri báo cáo ye S Kê hoach  và Dâu tu triróc ngày 30/6/2022. 

- Nghiên ciru, giãi quyt các khó khan, vuó'ng m.c, ki&i nghj cüa doanh 
nghip theo thâm quyên, dông thai die xuât phucmg an giái quyêt nêu vuçYt thâm 
quyên. Báo cáo giài quyêt khó khän gri ye Sâ Kê hoch và Dâu tu tong hçrp 
trtró'c ngày 10/7/2022. 

7. Báo Quãng Trj, Dài Phát thanh - Truyn hlnh tinh và các co quan 
thông tan, báo chI cüa Trung tro'ng dóng trên dla  bàn tinh 

- Thông báo v K hoch t chirc Di thoi gitia ChInh quyn vi Doanh 
nghip trên dja bàn tinh Quáng Trj näm 2022 die các doanh nghip biêt, tham d1r 
hi nghj. 

- Vit tin, bài tuyên truyn v Hi nghj. 

UBND tinh yêu cu các co quan, don vi, dija phuang có lien quan can ci'r 
nhim vi duc phân Cong tti Ké hoch nay khân trinmg triên khai th1rc hin, 
dam báo yêu câu, ni dung và thñ gian quy djnh. Trong qua trInh thirc hin, nêu 
Co phát sinh các van die can trao dôi, các don vj chU dng phôi hcp vi S& Kê 
hoach và Dâu tii die tong hqp, báo cáo UBND tinh./.J 

Noi nhmn: 
- Thi.r&ng tnrc HDND tinh (B/c); 
- Các Sr, ban, nganh, DNNN thuc tinb; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph& 
- Luu: VT, TCTM.VH, 

Lê Dfrc Tin 
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