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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH VĨNH
Số: 2436/UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Vĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v triển khai Chỉ thị số 07/CTTTg ngày 05/3/2018 của Thủ
tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Cac phong, ban trực thuôc UBND huyên;
- Chi cục Thuế;
- UBND cac xa, thi trân.
Thưc hiên chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại các Công văn sô:
2594/UBND-KT ngày 20/3/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg
ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8805/UBND-KSTT ngày
28/8/2018 về việc báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp theo Quyết định số
1907/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh; UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn.
Chủ động quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số
07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến
năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp
tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính
phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018; định kỳ hàng Quý báo cáo kết
quả thực hiện về Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Tăng cường giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Định kỳ trước
ngày 27 hàng tháng, báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh
nghiệp về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp (theo mẫu gửi kèm).
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số
35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, định
kỳ hàng quý theo quy định.
Tổng hợp kết quả giải quyết vướng mắc vướng mắc khó khăn cho doanh
nghiệp trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu
tư trước ngày 30 hàng tháng và đồng thời gửi Cổng thông tin điện tử huyện để đăng
tải, công khai kết quả giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.
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