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 Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền 
tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019. Tham dự Hội nghị có 
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; 
thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh 
đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh và gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã đại diện cho hơn 5.000 doanh 
nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn 
tỉnh. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu, thảo luận 
của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư 
Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành và kết quả chung 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2016-2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp Tỉnh ủy, giám sát 
của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực và có nhiều đổi mới trong công 
tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp nói riêng; các nội dung liên quan đến 
doanh nghiệp, hợp tác xã đã được Chính quyền tỉnh xem xét, giải quyết thường 
xuyên thông qua các Hội nghị đối thoại, gặp mặt, chuyên đề, các cuộc họp 
UBND tỉnh, họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ và các chỉ đạo 
trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với công tác thực hiện nhiệm vụ hằng 
ngày của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố với nhiều nội 
dung, lĩnh vực liên quan. Đặc biệt ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã xác 
định chủ đề của năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, đồng thời 
khẳng định đây là chủ đề xuyên suốt trong giai đoạn 2018-2020. Triển khai, 
thực hiện chủ đề trên, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 
04/01/2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố tăng cường giải quyết khiếu nại của người dân và 
doanh nghiệp; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết 
nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 
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người dân và doanh nghiệp; thành lập tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
giao, chỉ đạo tập chung cải cách thủ tục hành chính… 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, sự chung tay, 
ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã cùng với nỗ lực của 
nhân dân trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả nhất định 
như: Năm 2018, trong bối cảnh chung và nỗ lực của cả nước để cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, cải các hành chính, chỉ số PCI của tỉnh tăng 03 bậc 
(từ thứ hạng 53 lên 50 theo xếp hạng của VCCI), chỉ số cải cách hành chính 
(PAR INDEX) tăng 01 bậc, xếp hạng 26/63 tỉnh thành trong đó có nhiều chỉ số 
thành phần có mức tăng, có vị trí xếp hạng rất thuyết phục như chỉ số cải cách 
thủ tục hành chính đứng thứ 9, chỉ số cải cách hành chính công đứng thứ 18; Chỉ 
số hiệu quả quản lý hành chính công (PAPI) đứng thứ 1 trong số 63 tỉnh, thành 
phố… Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được 
đảm bảo, kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh 
vực; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 6,51% (cả nước 6,76%); tổng thu 
ngân sách đạt 67,3% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu đạt 50% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ; lãi suất huy động và 
cho vay của hệ thống ngân hàng ổn định, tổng huy động vốn tăng 9%, tổng dư 
nợ tăng 2,6% so với 31/12/2018, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn tín dụng trên 
địa bàn, hoạt động thương mại diễn ra sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,5%; thành lập mới 178 doanh nghiệp, 70 doanh 
nghiệp hoạt động trở lại nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.885 doanh 
nghiệp và thành lập mới 18 hợp tác xã nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 233 
hợp tác xã, qua đó góp phần tạo việc làm mới cho gần 8 nghìn lao động; kết cấu 
hạ tầng, giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu đi lại của nhân dân và đẩy mạnh việc lưu thông hàng hóa qua việc khởi 
công trên 311 công trình, tổng khối lượng thực hiện các dự án đạt gần 1,7 nghìn 
tỷ đồng với nhiều công trình, dự án trọng điểm như Hồ chứa nước Bản Lải, 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ... đã, đang tích cực được triển khai mạnh 
mẽ; cơ bản giải quyết kịp thời nợ xây dựng cơ bản góp phần tháo gỡ khó khăn 
về vốn kinh doanh cho doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được nâng cao; tập trung chỉ đạo xây 
dựng và hoàn thành các Đề án quan trọng như: Điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phát triển du lịch 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; thành lập Quỹ phát triển đất 
tỉnh Lạng Sơn; Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và Chính 
sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - 
xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ...; giải quyết kịp thời, có 
chất lượng trên 66 kiến nghị của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh 
nghiệp. 
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Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên còn khiêm tốn, chưa tương 
xứng với tiềm năng của tỉnh. Chỉ số PCI năm 2018 mặc dù có tăng nhưng vẫn 
đứng thứ 9/14 tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc; Chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh 
năm 2018 còn xếp thứ hạng ở nhóm trung bình; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 
hành chính (SIPAS) xếp thứ xếp thứ hạng 54/63 tỉnh, thành phố; một số cơ quan 
còn hạn chế trong việc chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh để chỉ đạo, điều hành đối với các nội dung liên quan đến doanh nghiệp; 
trách nhiệm của người đứng đầu tại một số đơn vị trong việc giải quyết kiến 
nghị, khó khăn cho doanh nghiệp còn hạn chế dẫn tới một số nội dung giải quyết 
chưa thực sự thấu đáo, hiệu quả; nguồn nhân lực qua đào tạo chưa đáp ứng và 
sát với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; một số chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, hợp tác xã chưa thực sự phát huy được hiệu quả do tiêu trí để thụ hưởng 
chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, hợp tác xã…; số lượng 
doanh nghiệp thành lập mới, số lượng doanh nghiệp hoạt động, tổng doanh thu 
thuần của doanh nghiệp, số lượng lao động trong doanh nghiệp của tỉnh mặc dù 
có tiến triển và đứng thứ 5, thứ 6/14 tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc 
nhưng số tuyệt đối còn thấp hơn so với số trung bình trong khu vực. Các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu là nhỏ, siêu nhỏ; định hướng chiến lược 
phát triển chưa rõ ràng; năng lực quản trị chưa cao, thiếu kiến thức nền do mức 
xuất phát điểm còn thấp và tính chủ động trong cập nhật kiến thức, nhất là các 
kiến thức mới, các thông tin mang tính thời sự liên quan đến thương mại quốc tế 
còn hạn chế; chưa hình thành được doanh nghiệp đầu đàn;...  

Lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ủng 
hộ, cùng chung tay với chính quyền tỉnh trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp, 
hợp tác xã ngày càng phát triển và có đủ sức mạnh nội tại; đồng thời đề nghị cộng 
đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần, trách nhiệm với Chính quyền tỉnh qua việc 
chủ động đề xuất những sáng kiến, giải pháp cụ thể về cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, qua đó thu hút nhiều hơn nữa các nhà 
đầu tư đến với tỉnh Lạng Sơn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.  

 2. Về tổ chức Hội nghị và đối thoại với doanh nghiệp 

 Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà 
đầu tư năm 2019 mang tính chất định kỳ hằng năm, được tổ chức với quy mô 
không lớn, nhưng với sự nỗ lực, phối hợp tích cực của các cơ quan với Hiệp Hội 
doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp tỉnh trong công tác chuẩn bị nên đã 
góp phần đạt kết quả thành công của Hội nghị. Các nội dung kiến nghị tập 
chung chủ yếu liên quan đến mặt bằng sản xuất, vốn tín dụng, các nội dung hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp. Chất lượng, nội dung đối thoại đã được nâng lên 
đáng kể, đạt hiệu quả đối thoại cao. Các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã 
tại Hội nghị đã được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trả lời trực tiếp với 
tinh thần trách nhiệm cao, đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của 
doanh nghiệp, hợp tác xã; nội dung đối thoại đảm bảo đúng thực chất, thẳng 
thắn, khách quan, có sự trao đổi qua lại giữa các chủ thể tham gia đối thoại. Bên 
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cạnh đó, các nội dung về công tác chỉ đạo điều hành, các giải pháp đã triển khai 
của UBND tỉnh trong thời gian qua và các vấn đề bất lợi của tỉnh so với các địa 
phương khác trong việc xây dựng giải pháp, triển khai thực hiện về mặt bằng sản 
xuất, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khó khăn về xuất nhập khẩu hàng hóa tại 
một số cửa khẩu do Trung Quốc thay đổi chính sách biên mậu, ảnh hưởng trực 
tiếp tới doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã đã được lãnh đạo UBND tỉnh thông 
tin đầy đủ, chi tiết, kịp thời ngay tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã đã có những đánh giá rất tích cực về vai trò 
chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền tỉnh trong thời gian qua, đồng thời 
đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề chính về cơ chế chính sách, thực trạng 
năng lực của doanh nghiệp tỉnh, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả xuất 
phát từ chính nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã. Những ý kiến, giải 
pháp đưa ra tại Hội nghị sẽ là một trong những cơ sở để UBND tỉnh hiểu rõ hơn 
những gì cần làm trong thời gian tới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh có thể 
khẳng định được vị thế, các nhà đầu tư thực sự yên tâm khi quyết tâm đầu tư, 
kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có những bước đi vững chắc, bền 
vững, hiệu quả trong quá trình thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh luôn khẳng 
định, đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân; khẳng định 
nhất quán quan điểm và cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, bảo đảm 
sự bình đẳng, minh bạch, công khai để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm 
hoạt động kinh doanh, đầu tư tại tỉnh với các nguyên tắc:  Luôn xác định doanh 
nghiệp, doanh nhân là thành phần rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và 
củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh; lấy người dân và doanh nghiệp là trung 
tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà 
nước, người dân và doanh nghiệp; xác định rõ việc phát triển kinh tế -xã hội 
phải gắn liền với đảm bảo môi trường và đặc biệt đảm bảo an ninh, quốc phòng. 
Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh 
chủ động hơn nữa trong việc phối hợp, liên kết, cộng tác bảo đảm đủ năng lực 
quản trị, tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo sự phát triển 
vững bền lâu dài. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã hoạt 
động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội trong năm 2019 và các năm tiếp theo; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ 
yếu sau: 

2.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết, quyết định, chỉ 
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác hỗ trợ 
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doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân; chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, 
quyết liệt các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã.  

Thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ đề và chỉ đạo của UBND tỉnh về “Tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ 
người dân và doanh nghiệp” từ nay đến hết năm 2020. Rà soát, bố trí cán bộ có 
đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn làm việc ở các vị trí thường xuyên 
giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng 
cường giám sát cán bộ, công chức về đạo đức công vụ; chống quan liêu, sách 
nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư; xử lý nghiêm, kịp thời 
đối với các trường hợp cán bộ vi phạm đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. 

b) Chủ động, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã với ý thức coi trọng doanh nghiệp, hợp tác 
xã là trung tâm để phục vụ trên tinh thần, trách nhiệm cao, giải quyết thấu đáo 
và thực sự hiệu quả. Đối với các kiến nghị trước khi diễn ra Hội nghị của cộng 
đồng doanh nghiệp, hợp tác xã do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, các cơ quan 
liên có trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại và giải quyết xong trong tháng 9/2019, 
đề xuất kịp thời với UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm 
quyền; văn bản trả lời gửi tới doanh nghiệp có kiến nghị phải chú trọng tới nội 
dung, chất lượng, đúng trọng tâm, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đồng gửi về 
Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
10/10/2019. 

c) Thường xuyên rà soát lại tất cả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao, đặc biệt các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, 
người dân, qua đó chủ động giải quyết đáp ứng được kỳ vọng chính đáng của 
doanh nghiệp, hợp tác xã đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. 

d) Khẩn trương cụ thể hóa các đề án của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch 
thực hiện; trong quá trình thực hiện cần thường xuyên nắm bắt, rà soát, kiểm tra, đề 
xuất kịp thời để đảm bảo các nội dung chính sách phát huy hiệu quả. 

đ) Tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp 
tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.  

e) Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là 
các thủ tục liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

f) Chú trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, 
chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách 
không còn phù hợp và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo; các nội 
dung đề xuất phải chú trọng tới các ý kiến tham gia của doanh nghiệp, hợp tác 
xã nhằm bảo đảm cơ chế, chính sách khi ban hành phát huy được hiệu quả. 

2.2.  Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tiếp tục tổng hợp các kiến nghị phát sinh trong năm 2019 của doanh 
nghiệp, hợp tác xã để gửi các cơ quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Chủ 
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trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, đánh giá chất lượng 
nội dung giải quyết, trả lời doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 27 hằng tháng. 

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thanh toán vốn 
đối với các công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; đôn 
đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng. 

 - Thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã sau đăng ký để 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Tổ chức các 
lớp đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp, 
hợp tác xã.  

 - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đổi mới việc tổ chức hội nghị gặp mặt,  
đối thoại với doanh nghiệp những năm sau đạt hiệu quả, thiết thực hơn.  

2.3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ 
chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức đào tạo, tập 
huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

2.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan chủ động triển khai thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư để giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh định kỳ hằng 
tháng họp với UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm điểm 
chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng. 

2.5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác đạo tạo nghề, tạo việc làm, 
nâng cao ý thức kỷ luật cho lực lượng lao động gắn với nhu cầu thực tế của 
doanh nghiệp. 

2.6. Giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình cho vay nhằm hỗ trợ và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn tín 
dụng phục vụ cho phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; ưu tiên, 
tập trung vốn tín dụng cho lĩnh vực nông –lâm nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên theo 
chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các Hội 
sở các ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh.  

2.7. Đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp 

- Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính quyền tỉnh và cộng đồng 
doanh nghiệp; là nơi gửi gắm niềm tin của các doanh nghiệp; tiếp tục chủ động 
đề xuất với chính quyền trong xây dựng chủ trương, định hướng, cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội; cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phối hợp 
hiệu quả với các cơ quan chức năng để tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc 
tiến đầu tỉnh Lạng Sơn 2019 dự kiến vào tháng 10 năm nay. 
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- Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho lãnh đạo doanh nghiệp 
đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới. 

- Tập hợp, tạo sự liên kết chặt chẽ, cùng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ giữa các 
doanh nghiệp; phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cùng chính 
quyền các cấp thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội tỉnh. 

2.8. Đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã 

- Phát huy hơn nữa vai trò tự lực, chủ động tháo gỡ khó khăn, năng động 
tìm kiếm thị trường, đối tác để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; không 
ngừng nghiên cứu, cập nhật kiến thức, thông tin nhất là kiến thức về quản trị 
doanh nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp gắn với việc sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, chủ trương, định hướng, cơ 
chế, chính sách của tỉnh trong việc quyết định đầu tư, kinh doanh, đồng thời tập 
trung mọi nguồn lực nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả 
tối ưu, tránh tình trạng thay đổi, điều chỉnh, kéo dài dự án gây tổn thất tài chính 
của doanh nghiệp và ảnh hưởng không tốt đến quy hoạch chung và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng để triển khai 
các mô hình, dự án phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh.  

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước; đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp của người lao động; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để 
người lao động yên tâm cống hiến phát triển doanh nghiệp; tăng cường, phát huy 
vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế và tiếp tục có những đóng góp trong 
công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ động phản ánh kịp thời đến lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung, kết 
quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị liên quan đến 
doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hội doanh nghiệp trẻ; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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