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Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư  

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 738/VP-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh,  

giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết các kiến nghị của danh nghiệp theo thẩm quyền. Ngày 31/3/2022 Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức Hội nghị giải quyết kiến nghị của các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư với sự tham dự của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng; BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 26 doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo UBND tỉnh kết quả như sau: 

1. Kết quả thực hiện 

Để chuẩn bị cho hội nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổng hợp 

nhận được văn bản của 26 doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp với 40 kiến 

nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến 

đất đai, xuất nhập khẩu, mặt bằng kinh doanh; miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ 

tiếp cận tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động, 

tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, hỗ trợ các doanh 

nghiệp ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19... 

Từng kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các 

huyện và thành phố đã trao đổi, làm rõ theo thẩm quyền; những nội dung cần chi 

tiết, hướng dẫn cụ thể sau hội nghị các cơ quan có trách nhiệm ban hành văn bản 

hướng dẫn hoặc trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để cùng phối hợp giải 

quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.  

Kết quả có 16 doanh nghiệp/26 doanh nghiệp có mặt đã được các cơ quan 

trả lời, làm rõ nội dung đang vướng mắc. Tổng số 40 kiến nghị có 23 kiến nghị 

đã trả lời tại hội nghị; 17 kiến nghị của các doanh nghiệp không có mặt dự họp 

các ngành liên quan tiếp tục có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi trực tiếp cho 

doanh nghiệp (kèm theo Biểu tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư).  

Tại Hội nghị phát sinh thêm một số ý kiến liên quan đến các kiến nghị đã 
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lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm như: các kiến nghị về hưởng ưu đãi về 

thuê đất của Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương; kiến nghị về tận dụng đất của 

các dự án san lấp mặt bằng để làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Quyết 

Thắng, kiến nghị của Công ty sản xuất thương mại Lạng Sơn về việc phân cấp, 

ủy quyền cho các huyện, thành phố quyết định và chịu trách nhiệm xét giao 

TĐC đối với các trường hợp trường hợp tách hộ và trường hợp bị thu hồi nhà ở, 

phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường là đất ở để kịp thời 

giải quyết quyền lợi của người dân, giảm bớt thời gian giải quyết, đẩy nhanh 

được tiến độ thực hiện các dự án. 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX, điều cốt lõi là 

tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển cộng đồng 

doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, HTX yên tâm 

đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần 

nắm rõ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để nghiên cứu vận dụng 

những quy định của pháp luật, đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, quy 

rõ trách nhiệm cơ quan giải quyết, tiến độ, thời gian giải quyết; thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp sau đối 

thoại; không ngừng tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu giúp việc trước từng vấn đề của 

doanh nghiệp kiến nghị để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thỏa đáng,tạo môi 

trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. 

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX là động thái tích cực của cơ 

quan chức năng cấp tỉnh và chính quyền các cấp trong việc đồng hành với cộng 

đồng doanh nghiệp, việc gặp gỡ, đối thoại thường xuyên sẽ tạo được môi trường 

thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào phát triển các lĩnh vực của 

tỉnh, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao 

động.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh: 

1. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tiếp nhận và tổng hợp các 

kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chủ trì phối hợp với các ngành tổ 

chức  định kỳ gặp mặt đối thoại với  cộng đồng doanh nghiệp, HTX một lần/quý 

để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.  Đối với những vấn đề vượt 

thẩm quyền sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý. 

2. Đề nghị các cơ quan có kiến nghị trong chưa trao đổi, trả lời tại Hội 

nghị do doanh nghiệp vắng mặt hoặc cần phải hướng dẫn bằng văn bản (chi tiết 

tại Biểu tổng hợp) văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp và đồng gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 10/04/2022  

3. Sở Tài Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các 

huyện thành phố nghiên cứu tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, cụ thể: 
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- Công ty sản xuất thương mại Lạng Sơn kiến nghị: Việc xét và quyết 

định giao đất TĐC đối với trường hợp tách hộ và trường hợp bị thu hồi nhà ở, 

phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường là đất ở mất nhiều 

thời gian từ 1 đến 2 tháng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Do những 

trường hợp này thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh quy định tại khoản 

2 và khoản 4 Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, hiện nay 

UBND các huyện và thành phố phải rà soát, báo cáo từng trường hợp bị thu hồi 

đất trên phạm vi cả tỉnh đến UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét tại các cuộc họp 

chuyên đề GPMB tổ chức họp 1 lần/tháng.  

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 

nói riêng và các dự án khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố quyết định và 

chịu trách nhiệm xét giao TĐC đối với các trường hợp trường hợp tách hộ và 

trường hợp bị thu hồi nhà ở, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi 

thường là đất ở để kịp thời giải quyết quyền lợi của người dân, giảm bớt thời 

gian giải quyết, đẩy nhanh được tiến độ thực hiện các dự án.  

- Công ty TNHH Quyết Thắng kiến nghị: tỉnh cho phép tận dụng đất của 

các dự án san lấp mặt bằng để làm vật liệu xây dựng 

4  Cục Thuế tỉnh:  Xem xét giải quyết  dứt điểm kiến nghị của Công ty cổ 

phần Hữu Nghị Xuân Cương về hưởng ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án Bến 

xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

5. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khi nhận được  

kiến nghị của doanh nghiệp, HTX phải nghiêm túc rà soát, xem xét kỹ lưỡng các 

nội dung kiến nghị và cử thành phần tham dự đầy đủ để trả lời các vấn đề mà 

doanh nghiệp, HTX quan tâm, thắc mắc./. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Các Sở, ban, ngành;  
- Cục Thuế; 

- Cục Hải quan; 

- Ngân hàng NN tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- HHDN tỉnh; 

- LMHTX tỉnh; 

-  Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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