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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp,
nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý III/2019
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh
về ban hành Chương trình công tác năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ
chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
quý III/2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho doanh
nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh
bạch và giải quyết kịp thời, triệt để các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.
II. Nội dung
1. Tên Hội nghị: Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa
bàn tỉnh Quý III/2019
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Một buổi, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/9/2019 27/9/2019.
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - UBND tỉnh.
3. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
4. Cơ quan chuẩn bị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý
Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
5. Số lượng đại biểu tham dự: Khoảng 150 đại biểu (trong đó có khoảng
100 doanh nghiệp, nhà đầu tư).
6. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Kế hoạch
và Đầu tư năm 2019.
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung,
chương trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (giấy mời, market, trang trí hội
trường...) phục vụ Hội nghị;
- Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp và ý kiến giải quyết, trả
lời của các sở, ban, ngành, địa phương cho doanh nghiệp Quý III/2019, trình
UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019.
- Phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các hiệp hội doanh
nghiệp lập danh sách tham dự Hội nghị và photo tài liệu phục vụ Hội nghị.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của lãnh đạo UBND
tỉnh.
2. Sở Xây dựng
- Tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu
tư dự án khu dân cư khu đô thị, thực hiện giải quyết, trả lời. Đồng thời, chủ động
gửi văn bản đến các sở, ban ngành, địa phương đề nghị giải quyết, trả lời đối với
kiến nghị liên quan. Trên cơ sở đó, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp và ý
kiến trả lời của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư (để tổng hợp) phục vụ Hội nghị.
- Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban ngành, địa
phương có liên quan để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
- Tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhà đầu
tư trên địa bàn Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, thực hiện giải quyết, trả lời.
Đồng thời, chủ động gửi văn bản đến các sở, ban ngành, địa phương yêu cầu giải
quyết, trả lời đối với kiến nghị liên quan. Trên cơ sở đó, tổng hợp kiến nghị của
doanh nghiệp và ý kiến trả lời của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh và
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp) phục vụ Hội nghị.
- Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban ngành, địa
phương có liên quan để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị.
4. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Trung
ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan
- Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư (do Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng
Ngãi gửi) khẩn trương nghiên cứu, giải quyết, trả lời thấu đáo, trọn vẹn, đúng
trọng tâm vấn đề, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và thời gian giải
quyết cụ thể cho doanh nghiệp và có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo đúng thời
gian yêu cầu để phục vụ Hội nghị.
- Thủ trưởng các sở, ban, nghành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và
các cơ quan, đơn vị liên quan có 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).
5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng thông tin
điện tử tỉnh
- Đăng tải thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị để cộng đồng doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh biết tham dự, đồng thời có trách nhiệm cử phóng viên
đưa tin về Hội nghị.
- Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mục hòm thư điện tử để tiếp nhận
những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và kịp thời
cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và địa phương liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.THvan238.
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