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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị
đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2018
Ngày 09/11/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp
trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2018 (Hội nghị) do ông Nguyễn Văn Đồng
- Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có: Bà Ca Tông Thị Mến Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc huyện;
Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; lãnh đạo
UBND thị trấn Khánh Vĩnh; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi
nhánh Khánh Vĩnh; Các thành viên thuộc Ban chỉ đạo 952, Ban Chỉ đạo thu hồi
nợ thuế và 15 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Qua trao đổi của các doanh nghiệp về những vướng mắc, khó khăn đã và
đang gặp phải như: tình hình giải ngân vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản, khó
khăn trong việc thuê đất, tìm kiếm mặt bằng thay thế do di dời cơ sở phục vụ
quy hoạch giao thông, tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất
gạch không nung và sản xuất dăm gỗ, những khó khăn khi tham gia đóng bảo
hiểm xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số... Và lắng nghe lãnh đạo các
cơ quan, đơn vị hướng dẫn, giải đáp; ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND
huyện kết luận một số nội dung như sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nghiêm túc tiếp thu các kiến
nghị của Doanh nghiệp và khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị theo
chức năng, nhiệm vụ được giao; đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp trên; các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện văn
bản kiến nghị gửi UBND tỉnh theo quy định.
2. Đối với một số kiến nghị cần các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải
quyết, cụ thể:
a. Bảo hiểm xã hội huyện cần tăng cường hơn nữa trong khâu hỗ trợ, tạo
điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tham gia
bảo hiểm xã hội của người lao động tại doanh nghiệp; đặc biệt là lao động phổ
thông người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
b. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện trao đổi, làm
việc với UBND tỉnh và thông tin đến các doanh nghiệp về giá thuê đất tại Cụm
công nghiệp Sông Cầu. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp, thực hiện
tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Về kiến nghị tìm kiếm mặt bằng do di dời cơ sở phục vụ quy hoạch giao
thông: Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của các doanh nghiệp, Phòng Tài
nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện xem xét, giải
quyết.

c. Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh:
- Thực hiện nghiêm công tác thu hồi nợ thuế theo đúng phương án đã
được xây dựng;
- Do số lượng doanh nghiệp có nhu cầu đối thoại trên địa bàn huyện
không nhiều, từ năm 2019, đề nghị Chi cục Thuế huyện tham mưu, đề xuất hình
thức tổ chức theo hướng tọa đàm hoặc theo hướng đơn giản, hiệu quả hơn.
d. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Rà soát, chấn chỉnh công tác thanh toán
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn dự án thuộc Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới.
đ. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Nghiên cứu, tranh thủ thêm các nguồn vốn để
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các mô hình khuyến công.
3. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện:
- Trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh nếu phát sinh khó khăn
cần hỗ trợ hoặc gặp vướng mắc tại bất kì đơn vị, phòng ban nào, đề nghị các
doanh nghiệp gửi văn bản đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, đề xuất,
tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời.
- Khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh
doanh theo hướng phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng phát triển mô hình
nông nghiệp công nghệ cao gắn với dịch vụ du lịch nhằm tăng hiệu quả phát
triển kinh tế cho doanh nghiệp cũng như cho địa phương.
UBND huyện Khánh Vĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn huyện triển khai thực hiện nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhân:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đơn vị tham dự họp;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CCT.
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