
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-UBND Ninh Thuận, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư của Tỉnh trong năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải 

thiện môi trường đầu tư của Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

của Tỉnh trong năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đạt được trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đầu tư. 

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính 

về đầu tư, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, cơ chế phối hợp 

giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

việc kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của Tỉnh. 

- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan, 

trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng nhằm để đảm bảo tính thống nhất, triển khai 

hiệu quả, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ: 

1. Thành phần: dự kiến khoảng 40 đại biểu, gồm: 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành Hội nghị. 

- Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy. 

- Lãnh đạo các đơn vị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh. 
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- Đại diện các Nhà đầu tư một số dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh 

(theo phụ lục đính kèm). 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận. 

2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong khoảng từ ngày 27– 29/12/2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 03, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Nội dung: 

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đạt được trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đầu tư. 

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính 

về đầu tư, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, cơ chế phối hợp 

giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Giải quyết những vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, 

ban, ngành của Tỉnh trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

- Tiếp thu các kiến nghị và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các sở, ngành và địa phương: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; 

Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp xử 

lý, giải quyết thủ tục đầu tư theo Quy định cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ 

tục hành chính về đầu tư dự án từ nguồn vốn các thành phần kinh tế trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND 

tỉnh và các vướng mắc trong quá trình phối hợp, gửi về UBND tỉnh thông qua 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12/2022. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị nội dung đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp về cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

(i) Tình hình thu hút đầu tư. 

(ii) Công tác thực hiện cơ chế phối hợp trong xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư. 

(iii) Các khó khăn, vướng mắc liên quan các ngành trong quá trình phối 

hợp, xử lý. 

(iv) Kiến nghị, đề xuất.  

3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức phối 

hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh để đưa tin. 
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4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Chủ trì, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị: Công tác tổ chức 

(tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu…), trang trí, khánh tiết, hội trường, công tác 

phục vụ Hội nghị, điểm danh, đón tiếp đại biểu, nước uống… 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, gửi giấy mời cho các Đại 

biểu theo Kế hoạch và các tổ chức, cá nhân tham gia Hội nghị. 

5. Về nội dung tham luận:  

a) Các cơ quan chuẩn bị báo cáo tham luận: 

- Sở Xây dựng báo cáo tham luận về tình trạng, giải pháp hoàn thiện các 

quy hoạch để đảm bảo điều kiện kêu gọi đầu tư các dự án. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tham luận về giải pháp đẩy nhanh 

giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các dự án đầu tư. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tham luận về các khó 

khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích rừng và giải pháp đẩy nhanh 

thủ tục chuyển đổi rừng. 

- Sở Công Thương báo cáo tham luận về giải pháp thu hút đầu tư các dự 

án công nghiệp mới; thu hút đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- UBND huyện Thuận Nam báo cáo tham luận về giải pháp thu hút đầu tư 

vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư có ý kiến đề xuất, kiến nghị 

trực tiếp tại Hội nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có); kiến nghị 

những giải pháp, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách 

hành chính về đầu tư. 

b) Các báo cáo tham luận và kiến nghị, đề xuất gửi về UBND tỉnh thông 

qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/12/2022 để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải 

pháp cải thiện môi trường đầu tư của Tỉnh trong năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm phụ lục danh mục các nhà đầu tư tham dự hội nghị) 

Nơi nhận:                                                                                       

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các Huyện, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TT PVHCC; 

- Lưu: VT. NV               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 



PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

(Đính kèm Kế hoạch số         /UBND-KTTH ngày       /12/2022 của UBND tỉnh) 

––––––––––––––––––––––– 

 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam. 

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bim. 

3. Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung. 

4. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK. 

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh. 

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế DuBai 

7. Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Ninh Thuận.  
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