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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

năm 2021 

 
  

  

 I. SỰ CẦN THIẾT 

 1. Để trao đổi, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của doanh 

nghiệp, Doanh nhân và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về tình hình kinh tế - 

xã hội của huyện và bàn biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích thu hút đầu tư 

vào địa bàn huyện; đồng thời, động viên, khích lệ, hỗ trợ doanh nhân, doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, 

đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo lòng tin và sức lan tỏa thu hút các nhà 

đầu tư tiềm năng. 

 2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện Thanh Thủy. 

 II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng, 

ban, ngành của huyện và lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa 

bàn nhằm thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, lắng nghe những 

đề xuất, ý kiến, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ hàng hóa và 

việc thực hiện các thủ tục hành chính,… Nâng cao ý thức trách nhiệm của các 

cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông 

thoáng cho doanh nghiệp. 

 2. Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt 

pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 III. NỘI DUNG 

 1. Tên chương trình: Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp huyện 

Thanh Thủy năm 2021. 

 2. Đơn vụ chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy. 

 3. Thời gian: Mỗi quý tổ chức 01 lần, dự kiến từ ngày 25 đến ngày 30 

của tháng cuối quý (Chi tiết lịch sẽ có giấy mời riêng).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy. 

2. Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn 

phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện. 



 

 

3. Phân công trách nhiệm 

3.1. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện chuẩn bị nội 

dung đối thoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nguyện vọng 

chính đáng của Doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện lập danh sách khách 

mời và phát hành giấy mời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, đảm bảo 

trang trọng, chu đáo. 

- Chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án của doanh nghiệp 

và phát triển doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các kiến nghị 

của doanh nghiệp với chính quyền; giải đáp thắc mắc khó khăn của doanh 

nghiệp về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

- Trên cơ sở dự trù kinh phí của Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

thẩm định, đề xuất kinh phí thực hiện, trình UBND huyện phê duyệt. 

3.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, Hội doanh nghiệp nhỏ 

và vừa huyện lập danh sách khách mời và phát hành Giấy mời tới khách mời. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết, bố trí đón đại biểu về 

dự, đảm bảo trang trọng, chu đáo; phân công cán bộ tham gia ghi chép các nội 

dung phản ánh, đề xuất của doanh nghiệp, Doanh nhân và chủ các cơ sở sản xuất 

kinh doanh tại Hội nghị. 

- Dự trù kinh phí tổ chức trình UBND huyện phê duyệt. 

3.3. Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Theo chức năng nhiệm vụ của mình, 

nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan để trả lời, giải đáp những thắc mắc, 

kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, Doanh nhân và chủ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh khi có yêu cầu. 

V. Kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách huyện năm 2021. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Thanh Thủy năm 2021. Yêu cầu các phòng chuyên môn, các 

cơ quan đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung thực hiện theo 

đúng kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 
- Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm 
xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và 
các Ngân hàng thương mại trên địa bàn 
huyện; Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Hội DN NVV huyện Thanh Thủy; 
- Điện lực Thanh Thủy; 
- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Dương Quốc Lâm 
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