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KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng 

trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp nhằm trao 

đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Thể hiện vai trò của chính quyền Tỉnh đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, 

đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 

nhất để phát triển. 

2. Yêu cầu:  

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp phải bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn, đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất.  

- Các doanh nghiệp chủ động, tích cực trao đổi, kiến nghị, hiến kế trên 

tinh thần xây dựng và sự phát triển chung của Tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Định kỳ mỗi quý 01 lần (tùy vào tình hình thực tế và kiến 

nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ tổ chức vào thời gian phù hợp trong quý). 

2. Địa điểm: Nhà khách UBND tỉnh (Aniise Villa Resort), đường Yên 

Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 
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3. Thành phần:  

- Về phía tỉnh:  

+ Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh; 

+ Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

+ Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Đại diện các cơ 

quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

(Tùy theo tình hình thực tế sẽ mời thành phần tham dự phù hợp). 

- Về phía doanh nghiệp:  

+ Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống 

Thủy sản, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

+ Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

4. Nội dung:  

Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, nắm bắt những khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh 

doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, thuế, lao động, bảo hiểm và 

các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh, để giải đáp tại Hội nghị hoặc có biện pháp giải quyết kịp thời những tồn tại, 

kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. 

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định và các nguồn huy động hợp pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:  

- Thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch này trên Website của ngành, địa 

phương và các hình thức thông tin phù hợp để doanh nghiệp biết, chuẩn bị các 

nội dung kiến nghị, đề xuất và tham dự Hội nghị. 

- Trao đổi, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; chủ động tổ chức 

đối thoại doanh nghiệp theo chuyên đề thuộc ngành phụ trách để hỗ trợ giải 

quyết kịp thời cho doanh nghiệp, đồng thời mời lãnh đạo tỉnh tham dự để chỉ 

đạo. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất của doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng 

tháng để tổng hợp. 



3 
 

 

 

2. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thuộc tỉnh và các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh: 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống thủy sản, 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tập hợp các doanh 

nhân, doanh nghiệp, để chia sẻ, trao đổi thông tin và làm cầu nối gắn kết bền 

chặt, thân thiện với chính quyền các cấp, phản ánh kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc hoặc kiến nghị những nội dung quy định, cơ chế, chính sách của Nhà 

nước chưa phù hợp và đề xuất, hiến kế những biện pháp cụ thể, để nghiên cứu, 

hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, cơ hội 

đầu tư, kinh doanh, phát triển bền vững.  

Chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của doanh 

nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh chủ động liên hệ, trao 

đổi, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành để nắm bắt đầy đủ hơn các cơ chế, chính sách, 

quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực quản 

lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kịp thời có văn bản gửi trực tiếp 

đến Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Làm đầu mối, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng quý theo Kế hoạch này.  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội 

Doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề, các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổng 

hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng, theo 

chuyên đề để giải quyết trên từng lĩnh vực, từng nhóm lĩnh vực tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết trước thời gian diễn ra Hội nghị.  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung chương trình, dự 

thảo giấy mời, danh sách doanh nghiệp; gửi giấy mời trực tiếp đến doanh 

nghiệp, nhà đầu tư để tham dự Hội nghị. 

4. Văn phòng UBND tỉnh:   

- Tham mưu sắp xếp lịch phù hợp để Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự đầy 

đủ các buổi gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp hàng quý; ký ban hành Giấy mời 

doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Chỉ đạo Nhà khách tỉnh chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ buổi gặp mặt doanh nghiệp chu đáo.  
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- Thông báo nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện và đăng tải thường xuyên 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về thời gian, địa điểm gặp mặt doanh nghiệp 

định kỳ, để các doanh nghiệp được biết, tham dự.  

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:  

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối 

thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng quý trên Đài, Báo theo nhiệm vụ chính trị 

được giao.  

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến 

cộng đồng doanh nghiệp về tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu 

nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo NT, Đài PTTH tỉnh; 

- Đại diện các CQ báo chí tại tỉnh; 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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