
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Rẫy, ngày      tháng      năm   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại với Hộ kinh doanh, Hợp tác xã,  

Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; Nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư (gọi 

tắt là Doanh nghiệp) trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện môi 

trường đầu tư, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Trực tiếp trao đổi, thảo luận giữa UBND  huyện, các cơ quan quản lý Nhà 

nước của huyện với các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. 

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt pháp luật của 

Nhà nước, chấn chỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước 

và cán bộ công chức trong việc thực thi công vụ trong việc tạo lập môi trường đầu tư, 

kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn huyện. 

 - Kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi để hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách mới nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức đối thoại doanh nghiệp phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, 

minh bạch trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và chung tay hỗ trợ tạo điều kiện doanh 

nghiệp vượt qua khó khăn, đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 - Các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đối thoại phải được trả 

lời trực tiếp tại hội nghị hoặc bằng văn bản sau đối thoại; các cơ quan được UBND 

huyện giao nhiệm vụ có trách nhiệm trả lời, giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp; đồng 

thời tổng hợp kết quả giải quyết bằng văn bản gửi tới doanh nghiệp trong thời gian 07 

ngày làm việc sau khi kết thúc hội nghị, trường hợp kiến nghị liên quan đến cơ chế 

chính sách, vượt thẩm quyền, cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm tham mưu đề 

xuất UBND huyện  kiến  nghị cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết. 

II. NỘI DUNG:  

1. Tên Hội nghị: Hội nghị đối thoại với Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh 

nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022. 
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2. Thời gian và địa điểm 

 - Dự kiến trong tháng 9/2022. 

 - Địa điểm: Tại Hội trường trung tâm huyện - thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

3. Cơ quan chuẩn bị nội dung: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 4. Thành phần 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện: Chủ trì. 

 - Đại biểu mời: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Thường 

trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện 

ủy. 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trưởng các Phòng, cơ quan, đơn vị thuộc  huyện. 

- Thủ trưởng các cơ quan: Chi cục Thuế khu vực số 01, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT 

huyện Kon Rẫy; Ngân hàng Chính sách huyện Kon Rẫy; Điện lực huyện Kon Rẫy. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Đại diện các Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên 

địa bàn huyện. 

4. Nội dung Hội nghị 

- Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã  hội của huyện và định hướng 

trong thời gian tới. 

- Thông tin các quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu 

hút đầu tư. 

- Đối thoại, trao đổi, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động 

của Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư. 

5. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng nội dung, chương 

trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (market, trang trí hội trường ...) phục vụ Hội nghị 

và tham mưu Giấy mời khi xác định được thời gian cụ thể. 

- Tham mưu UBND huyện văn bản lấy ý kiến kiến nghị, đề xuất đến các Hộ kinh 

doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tổng hợp các ý kiến của Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà 

đầu tư (nếu có) và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất trả lời kiến 

nghị. 

- Phối hợp bố trí Tổ thư ký (gồm lãnh đạo phòng TC-KH và chuyên viên), Tổ 

phục vụ (là các chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc huyện). 
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2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí hội 

trường phục vụ Hội nghị; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đón 

tiếp đại biểu tham dự. 

3. Thủ trưởng các Phòng, ban ngành thuộc huyện, các cơ quan đơn vị có liên 

quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tham dự Hội nghị và trực tiếp 

trả lời các nội dung kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý (khi 

được chủ trì Hội nghị yêu cầu). 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện thông báo 

nội dung kế hoạch lên Trang thông tin điện tử huyện để Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, 

Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn huyện biết và tham dự Hội nghị. Đồng thời, 

nghiên cứu mở thêm chuyên mục “NGƯỜI DÂN- DOANH NGHIỆP HỎI CÁC CƠ 

QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI” phổ biến tới người dân và doanh nghiệp tại Hội 

nghị. 

UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và đơn vị liên quan được phân công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức 

triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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