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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
ngày 28/6/2019
Ngày 28/6/2019, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm
việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị
trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, với sự tham dự của
lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu
tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công
Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh và đại diện Thường
trực, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Sau khi nghe đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh báo cáo tình hình hoạt
động của đơn vị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ý kiến
thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
Thời gian qua, nhất là trong năm 2019, UBND tỉnh luôn nhất quán quan
điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành về tập trung cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó,
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đơn vị liên quan,
đồng thời, luôn lắng nghe, cầu thị, thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp
thông qua việc tiếp nhận, tổng hợp, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh
nghiệp từ nhiều kênh thông tin; trong đó, vai trò thông tin của Hiệp hội doanh
nghiệp tỉnh là hết sức quan trọng.
1. Về đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt
một số nhiệm vụ như: kịp thời phổ biến các văn bản của trung ương, của tỉnh có
liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đến các hội viên trong Hiệp hội; thực
hiện vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chức năng
quản lý nhà nước trong công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra,...
Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thời
gian đến, đề nghị Hiệp hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ
quan chức năng quản lý nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của
Hiệp hội, nhất là việc tập hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp để đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Từ đó, giúp nâng
cao uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp và thuận lợi hơn trong
việc phát triển hội viên;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội; nâng cao số
lượng hội viên;
- Tích cực phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp về nhiệm vụ, hoạt động
của Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh (được thành lập tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của
chủ tịch UBND tỉnh);
- Tích cực tham gia cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Chủ động
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu đổi mới, nâng cao
hiệu quả Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần đạt
mục đích đề ra, nhất là tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa trong cộng đồng doanh
nghiệp; trở thành kênh kết nối thông tin hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính
quyền tỉnh trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
2. Đối với các đề xuất, kiến nghị:
a) Việc thanh toán kinh phí chợ Quảng Ngãi, di dời Nhà máy mì Tịnh
Phong: UBND thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các KCN Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND
tỉnh giao tại Công văn số 3595/UBND-TH ngày 27/6/2019.
b) Vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm Xử lý nước thải tập trung Khu
công nghiệp Quảng Phú: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty QISC khẩn trương thực
hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 3640/UBNDCNXD ngày 28/6/2019.
c) Vấn đề giao đất để thực hiện dự án Nhà máy cấu kiện bê tông tại CCN
Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và
Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiêm túc
thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số
2244/UBND-CNXD ngày 09/5/2019. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2019.
d) Việc xây dựng Cảng cá đủ tiêu chuẩn để xác nhận nguồn gốc thủy sản
trong thời gian đến: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận nội
dung kiến nghị; kiểm tra thông tin và các quy định liên quan của cơ quan trung
ương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp phù hợp, kịp thời hỗ trợ hoạt
động khai thác của ngư dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh.
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đ) Về một số kiến nghị khác như: Việc thuê đất của các doanh nghiệp tại
Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP; nợ xấu trong cho vay đóng tàu
khai thác thủy sản,... : Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổng hợp các nội dung kiến
nghị của doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản để xem xét, giải
quyết theo quy định.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh để các sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Giao thông vận tải;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty QISC;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth199.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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