
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số: 258/KH-UBND  Văn Lãng, ngày 30 tháng 09 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  

trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022 
 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về 

kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. UBND huyện xây dựng kế hoạch Tổ chức 

Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Gặp gỡ, trao đổi, kịp thời nắm bắt những khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là doanh 

nghiệp) trên địa bàn huyện; từ đó tiếp tục thống nhất những giải pháp tháo gỡ khó 

khăn nhằm phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển 

và tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế-xã hội năm 2022. 

 - Thông qua đối thoại với doanh nghiệp để tuyên truyền, đánh giá công tác 

triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và Kế hoạch của Chính phủ, của 

tỉnh, huyện đến cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng 

thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện. 

 - Tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cách làm 

hay, hiệu quả của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan 

đến các lĩnh vực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. 

 - Tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc, 

tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội; động 

viên, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp 

phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

 2. Yêu cầu 

- Nội dung làm việc với cộng đồng doanh nghiệp phải đảm bảo tính thiết 

thực, hiệu quả, giải quyết nhanh, triệt để các vấn đề khó khăn, vướng mắc đã và 

đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh trên tinh thần áp dụng các quy định của pháp luật theo 

hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn bởi 

đại dịch Covid-19, đồng thời xem xét để kiến nghị cấp có thẩm quyền, xây dựng, 
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hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát 

triển sản xuất, kinh doanh. 

- Kịp thời rà soát, tổng hợp thông tin hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 - Các phòng ban chuyên môn, các cơ quan, ban, ngành huyện có trách nhiệm 

trả lời, trao đổi thông tin, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn theo dõi quản lý. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội 

dung đảm bảo chất lượng, thời gian để phối hợp tổ chức Hội nghị đạt được mục đích, 

yêu cầu đề ra. 

 II. NỘI DUNG LÀM VIỆC 

1. Chủ trì làm việc: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Thành phần tham dự:  

2.1. Đại biểu tỉnh. 

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các 

Hội doanh nghiệp, Chi Hội doanh nghiệp; 

- Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh. 

2.2. Đại biểu huyện. 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo: Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND UBND huyện. 

- Trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Đại diện 170 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa 

bàn huyện Văn Lãng; 

 - Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

3. Thời gian:  01 buổi, theo lịch của UBND tỉnh, dự kiến ngày 06/10/2022.  

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Lãng.  

5. Chương trình: Theo chương trình làm việc của UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

 - Lập danh sách và ban hành giấy mời tới các thành phần mời cấp huyện. 

 - Đảm bảo chương trình Hội nghị; maket Hội nghị, công tác lễ tân, khánh 

tiết, hậu cần, nhân sự phục vụ, phô tô và phát tài liệu tại Hội nghị, chuẩn bị biển 

tên và lập sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu dự Hội nghị... 

- Phân công lãnh đạo các phòng, ban, ngành thực hiện tiếp đón đại biểu đến 

dự Hội nghị. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Là cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

đơn vị liên quan, thống nhất công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội 

nghị. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán, thống nhất bố trí nguồn kinh 

phí đảm bảo tổ chức Hội nghị; thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định hiện 

hành. 

- Thực hiện tổng hợp các ý kiến của Doanh nghiệp trước và trong Hội nghị. 

- Chuẩn bị nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của các dự án đầu tư, hoạt 

động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tình hình phát triển doanh 

nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Tổng hợp các nội dung về công tác xúc tiến thương mại, cung cấp thông 

tin, tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực,... cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 

lĩnh vực Công thương trên địa bàn huyện; cung cấp các thông tin về tình hình hoạt 

động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các hợp tác 

xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ,... 9 tháng đầu năm, gửi Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trước ngày 04/10/2022. 

- Đề xuất danh sách khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 

xuất kinh doanh có thành tích tiêu biểu trong 9 tháng đầu năm 2022 thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý. 

 4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Tổng hợp các nội dung về kết quả thực hiện Hỗ trợ theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; cung cấp các thông tin về 

tình hình hoạt động của các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy 

sản,... thuộc lĩnh vực ngành quản lý trong 9 tháng đầu năm, gửi Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tổng hợp trước ngày 04/10/2022. 

- Đề xuất danh sách khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã (thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý) có thành tích tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và thực hiện 

“phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2022” trên địa bàn huyện. 
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5. Chi cục Thuế Khu vực 3 

- Tổng hợp và cung cấp các thông tin về tình hình và kết quả thực hiện việc 

chấp hành chính sách thuế của các doanh nghiệp, hợp tác xã ngành nghề trên địa 

bàn và hoạt động qua địa bàn huyện, các hộ kinh doanh cá thể thuộc ngành quản lý 

(có danh sách và số liệu cụ thể); gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trước 

ngày 04/10/2022. 

- Đề xuất danh sách khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể (thuộc lĩnh vực ngành quản lý) có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

việc chấp hành chính sách thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Tham mưu tổng hợp danh sách khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ kinh doanh cá thể có thành tích tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện quy trình và nội dung công tác thi đua, khen thưởng theo quy 

định và thẩm quyền. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Tổ chức tập luyện và bố trí các tiết mục văn nghệ chào mừng (02 tiết mục), 

đảm bảo nội dung văn nghệ phù hợp Hội nghị;  

- Thực hiện công tác trang trí, khánh tiết, âm thanh,... phục vụ Hội nghị. Cử 

phóng viên đưa tin Hội nghị. 

8. Các phòng, ban, ngành tham gia Hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm chuẩn bị các nội dung giải đáp, trả lời trực tiếp tại Hội nghị đối với các 

kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị, LLVT: Chi cục Thuế KV 

III; KBNN; Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh 

huyện; BHXH; Chi cục Thống kê; Đội QLTT số 

7; Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT (Đăng tải Cổng TTĐT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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