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THÔNG BAO 
A A Y kien ket luan cua Pho Chu tich UBND tinh 

Lê Dire Tin ti buii lam vic vói các Hip hi, Hi doanh nghiêp cña tinh 

Ngày 4/9/2020, Phó ChU tjch UBND tinh Lê Dirc Tin có buôi lam vic vâi 
các Hip hi, Hi doanh nghip cüa tinh ye tInh hmnh hoat  dng san xuât kinh 
doanb cüa cong  dông doanh nghip trên dja bàn tinh, kêt qua ho?t dng các Hip 
hi, Hi doanh nghip cüa tinh trong thai gian qua và triên khai mt so nhim vli 
trong tam trong thai gian tói. 

Tham dir bui lam vic có Trithng Ban Kinh t ngân sách HDND tinh, Lãnh 
dao các So, ngành: Kê hotch và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen vâ Môi tril?Yng, Ban 
quãn 1 Khu kinh tê tinb, Cuc Thuê tinh, Trung tam Xüc tiên Dâu ti.r, Thixcing mai 
và Du ljch và ThixOng trirc: Hip hi doanh nghip tinh, Hi doanh nhân tré tmnh, 
CLB Nir doanh nghip tinh. 

Sau khi nghe ThizOng tnrc: Hip hi doanh nghip tinh, Hi doanh nhân tré 
tinh, CLB Nfr doanh nghip tinh báo cáo tinh hInh hoat dng cüa doanh nghip trén 
dia ban tinh, cOng tac boat dong cua cac Hiêp hôi, Hôi doanh nghiêp trong thai gian 
qua và các kiên nghj dê xuât; kiên phát biêu cüa các dai  biêu tham di,r buôi lam 
vic, Phó Chü tjch UBND tinh Lê Düc Tiên kêt 1un: 

Trong nhtfrig tháng dAu näm 2020, mc dü chju ãnh huOng rat lOn do tác 
dông cüa dich bnh Covid - 19 nFarng vOi sir quyet tam, no hrc cüa các ngành, các 
cap nhât là sir dóng gop cUa cong  dông doanh nghip trên dja bàn tinh, tInb hInh 
kinh tê - xã hi cüa tinh tiêp ti1c dt diicic nbUng két qua quan tr9ng : tOng san phâm 
trên dja bàn (GRDP) cüa tinh trong 6 tháng dâu näm (GSS2O1O) dat  9.405 t dOng, 
tang 4,17% so vOi cüng k' nãm trixOc. Tong vOn dâu tir toàn xâ hi dâ huy dng 
duqc 7.75 9 t' dông, tAng 15,09% so vOi cüng kS'  nAm truOc. Tir dâu nAm den nay, 
trén dja bàn tinh Quâng Trj có han 370 doanh nghip dang k)' thành 1p mOi, vOi 
tong von dAng k 6.261 t' dOng, tang 37% so doanh nghip dang k' so v0i cing k' 
nAm 2019, nâng tOng so doanh nghip trên dja ban len 3.894 doanh nghip. So von 
dang k bInh quân cüa doanh nghip dat  han 16,9 t' dOng. UBND tinh ghi nhn 
nhung dóng gop tIch circ và có chat lung cüa các doanh nghip vào tAng triiOng 
kinh te, gOp phân tao  vic lam, dam bão an sinh xA hi trên dja bàn tinh. Ben canh 
do, nhieu doanh nghip tinh nba dA rat tIch circ, chü dng tham gia nhiêu chuong 
trInh tir thin, den an dáp nghia, các dôi ttrçmg yêu the trong xã hi, giOp do ngithi 
dan 0 nh€rng vüng bj thiên tai, sir cô môi tm0ng. 

Các Hip hi, Hôi doanh nghip cUa tinh dA CO nhiu kin dOng gOp thiêt 
thrc giOp tinh có djnh hithng ye chiên hrçic phát triên kinh te - xA hi trong nhUng 
nAm tOi. Trën co sO mt so djnh huOng iOn ye phát triên kinh tê - xâ hi cUa tinh, 



UBND tinh mong mun các doanh nghip cüa tinh manh dan n.m bt co hi dâu Us 
vão mt so 1mb v'.xc the manh cüa tinh nhix: phát trién nãng liiçing tái tao,  nông 
nghip hthi cci, du Ijch - djch vij... lien doanh, lien két tao  thành sc manh  dam bão 
nãng hrc tham giavào chui san xuât näng hxcing tái tao,  nhiêtdiên, cãng biên, các 
dir an xây dirng kêt câu ha tang quan tr9ng cüa tinh, nhu: tuyên cao tôc Van  Ninh 
(Quãng BInh) - Cam L (Quâng Trj), Dixông nôi Cãng M Thüy vOi Quôc 1 15 D 
di cia khâu Quôc té La Lay, tric &thng yen biên, dtx&ng nôi thành phô Dông Ha 
den Khu kinh te Dông Nam 

V nhim v11 trong thi gian tâi: Yêu cu Lãnh dao  các Hip hôi, Hi doanh 
nghiêp tong hcip các kiên nghj, dé xuât cüa các doanh nghip trên dja bàn tinh, báo 
cáo UBND tinh xem xét giái quyêt kjp thi; Nghiên ciru dôi mi phrnmg thtrc hoat 
dông dê cac Hiêp hôi, Hôi doanh nghiêp thirc six la câu nôi giQa doanh nghiep voi 
các cap chInh quyên cüa tinh; doàn kêt hôtrçi thüc day lien kêt, hqp tác giüa các 
doanh nghip trong và ngoài tinh dé phát triên san xuât kinh doanh. 

V mót so' kié'n nghj d xuth cza các Hip hç3i, Hç3i doanh nghip cüa tinh: 

1. V thrc hin hoan thu VAT: Giao Cic Thu tinh nghiên ciru thirc hin 
viêc hoàn thuê theo tiên do thixc hiên dis an dê tao  diêu kiên thuân loi cho các 
doanh nghip hoat dng, dc bit trong giai doan  djch bnh Covid - 19 hin nay. 

2. V tao  diu kin thuan lçii trong vic mua giy phép ô to hoat dng trên 
các tuyên dixmg cam a dja bàn thành phô Dông Ha: Giao Ban An toàn giao thông 
tinh chü trI, phôi hçip vâi Cong an tinh vâ S& Giao thông v.n tãi chi dao  Cong an 
thành phô Dông Ha nghiên clru x1r 1 hài hôa vüa tao  diêu kin thuan 1i cho cac 
doanh nghip boat dng san xuât kinh doanh vi'xa dam bão trat  tr an toàn giao 
thông và m quan do thj trên dja bàn thành phO. 

3. V tháo gi khó khan trong vic thirc hin mô hInh "Mat  tha mt lcn 
dfrng" tai  cp cra k.hâu Quôc tê Lao Bâo - Densavan: UBND tinh s tong hp kiên 
nghj vOi B Ngoai giao và các B ngành TW lien quan trong Hi nghj tOng kêt mô 
hInh trên trong thai gian tOi day. 

4. V s1r d1ing san phm, vat  1iu cüa các doanh nghip trên dja bàn tinh 
trong thit kê và xây drng: UBND tinh giao cho các ngành, các chü dâu tu xáy 
dirng trong qua trInh thiêt kê và xây dimg: trén c sâ quy djnh cüa pháp luat  hin 
hành xem xét dê xuât các san phâm, vat  1iu xây dirng cüa các doanh nghip tiên 
dja bàn tinh de dê xuãt dixa vâo cüng vói các san phâm tren thj trixang dam báo tiêu 
chuân k' thuat, canh tranh ye giá cã và tao  dieu kin thuan lcii cho doanh nghip 
cüa tinh tham gia vào chuOi giá trj san xuât thi cong xây dirng. 

5. V b6 trI Van phông lam vic cho các Hip hi, Hi doanh nghip cüa 
tinh: Giao Sâ Tài chInh râ soát các tri so cti cUa các c quan, dcn vi dê de xuât 
UBNID tinh bô trI cho các Hip hôi, Hi doanh nghip cüa tinh vaa lam Van phông 
lam viêc vira ket hop vOi trixng bay các san phâm dc trung, các tuOng kinh 
doanh cüa doanh nghip. 



6. V th chüc các hoat dng k nim ngày doanh nhân Vit Narn 13/10: 
Giao Si Kê hoch và Dâu tu - Thuxng trrc Ban Dôi mâi vâ Phát triên doanh 
nghip tinh chü trI, phôi hçip vói Van phOng UBND tinh Va các Hip hi, Hi 
doanh nghip cüa tinh can cü tinh hInh thirc tê ciLia djch bnh Covid - 19 dé dê xuât 
UBND tinh to chrc cac hoat dng dam bão phü hçp, thiêt thirc. Báo cáo UBND 
tinh truâc ngày 25/9/2020. 

7. V th chirc Hi nghj di thoai doanh nghip näm 2020: giao Van phOng 
UBND tinh can cir quy djnh tai  Nghj quyêt so 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa 
ChInh phü ye ho trg và phát triên doanh nghip den nãm 2020 dê phôi hp vOi các 
ngánh, don vj lien quan dê xuât UBND tinh thi gian tO chiLrc Hi nghj dam báin 
dat kêt qua tot. 

Trên day là kin kt 1un cüa Phó Chü tjch UBND tinh Lê Dtrc Tin tai 
buôi lam vic vi các Hip hôi, Hi doanh nghip cüa tInh, UBND tinh thông báo 
dê các Sâ, Ban, ngành, don vj lien quan biêt, thrc hin ./.1 

Noi n/ian: 
- Chü tjch, các PCT; 
- Ban Kinh t ngân sách HDND tinh, 
- Các Sâ ngành: Kê hoch va Dâu ttr, Tài 
chInh, Xây dimg, Tài nguyen và Môi tru&ng, 
Cong an tinh, Ban quán 1 Khu kinh to tinh, 
Ctic ThuO tinh, Trung tam XUc tiên Dâu ttr, 
Thucmg mai và Du ljch; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô; 
- Hip hi doanh nghip tinh; 
- Hôi doanh nhân tré tinh; 
- CLB N doanh nghip tinh. 
- Ban QLDA DTXD các cong trInh dan diing 
va cong nghip tinh 
- Ban QLDA DTXD các cOng trInh Nông 
nghip và PTNT 
- Ban QLDA DTXD Khu kinh tê tinh 
-Li.ru:VT,TM. 

TL.CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Cãnh Htrng 
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