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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch U N  tỉnh tại buổi gặp mặt, tòa đàm  

với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019 
 

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm giữa Chủ 

tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019; cùng dự có đại diện 

Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc, thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; cùng hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác 

xã là đại diện cho 6.620 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đang hoạt động và hơn 

1.380 hợp tác xã trên địa tỉnh. 

Trước khi Hội nghị diễn ra, đã có 20 vấn đề và nhóm vấn đề được gửi về 

Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, 

ngành địa phương liên quan trả lời, làm rõ về các đề xuất, kiến nghị của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã. Trước giờ khai mạc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã 

gửi bổ sung 14 nhóm vấn đề để thảo luận, trao đổi; tại Hội nghị có 11 ý kiến 

trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, 

thân mật và chân thành; nhiều vấn đề đã được Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám 

đốc các sở, ngành, địa phương đơn vị trả lời trực tiếp tại Hội nghị.  

Kết thúc hội nghị, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn 

các doanh nghiệp, hợp tác xã có mặt tại Hội nghị với nhiều ý kiến, kiến nghị, 

phản ánh cụ thể, thiết thực, có giá trị, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nhìn 

nhận rõ hơn về những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc mà các 

doanh nghiệp, hợp tác xã đang phải đối mặt cũng như đã đề xuất một số giải 

pháp kiến nghị có tính khả thi cao, hiệu quả trong việc quy hoạch cũng như phát 

triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.  

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường sự đồng hành 

giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã, vì sự phát triển chung của 

tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

1. Công bố công khai, rộng rãi các đề xuất, kiến nghị của doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ 

PTDN và XTĐT tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông thực 

hiện việc cập nhật tất cả các đề xuất, kiến nghị và nội dung trả lời của cơ quan 

quản lý nhà nước trước, trong và sau Hội nghị lên Diễn đàn “Doanh nghiệp hỏi - 

Cơ quan nhà nước trả lời” để các doanh nghiệp có thể trực tiếp khai thác, nghiên 

cứu và có phản hồi; hoàn thành trước ngày 20/10/2019. 
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- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh gửi các nội dung mà các sở, 

ngành đã trả lời, giải quyết đến trực tiếp các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề 

xuất, kiến nghị; hoàn thành trước ngày 20/10/2019. 

2. Tiếp tục trả lời, giải quyết đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh 

nghiệp tại  ội nghị 

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách có văn 

bản trả lời, giải quyết đối với các nội dung mà doanh nghiệp, hợp tác xã kiến 

nghị tại Hội nghị nêu trên (có danh sách các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị kèm 

theo); đồng thời gửi Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh để đăng tải lên diễn 

đàn “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” và báo cáo UBND tỉnh; 

hoàn thành trước ngày 30/10/2019. 

3. Nâng cấp, xây dựng mới phương thức trao đổi, tiếp xúc, tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông nghiên cứu, nâng cấp Điễn đàn “Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan Nhà 

nước trả lời”, đảm bảo doanh nghiệp có thể tương tác lại trực tiếp trên diễn đàn 

đối với các kết quả xử lý, giải quyết, trả lời của cơ quan quản lý nhà nước; hoàn 

thành trong tháng 11/2019. 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu 

phương thức để định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh và các PCT UBND tỉnh tiếp xúc, 

trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

4. Một số nhiệm vụ cụ thể, giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển 

khai thực hiện 

4.1. Xử lý việc bất cập trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây 

dựng:  

Thời gian qua, nhiều dự án đầu tư phải từ chối không chấp thuận chủ 

trương đầu tư do vướng mắc, chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy 

hoạch xây dựng như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết… 

- Giao UBND huyện, thành phố, thị xã rà soát toàn bộ các quy hoạch xây 

dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất để 

tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sự đồng nhất giữa các quy hoạch, 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; hoàn thành trước kỳ họp HĐND 

tỉnh cuối năm. 

- Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hỗ 

trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm định 

trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Bắt đầu từ đầu năm 2020, trường hợp còn xảy ra tình trạng thiếu đồng nhất 

giữa các quy hoạch này, gây lãng phí thời gian, kinh phí cho các Nhà đầu tư thì 
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Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt là 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

UBND tỉnh và các Nhà đầu tư. 

4.2. Xử lý việc hồ sơ quy hoạch phải thực hiện 02 lần thủ tục hành chính 

Yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại quy trình, quy định về thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch chi tiết các dự án để tham mưu điều chỉnh, không để tình trạng 

hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết phải thực hiện 02 lần thủ tục hành chính (một 

lần tại cấp huyện, một lần tại cấp Sở) như hiện nay; hoàn thành và báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2019. 

4.3. Công bố rộng rãi, công khai thông tin về các quy hoạch, chính sách có 

liên quan để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, khai thác 

Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 

tỉnh xây dựng website để đăng tải thông tin. Giao Sở Tài chính khẩn trương 

tham mưu việc cấp kinh phí để thực hiện nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp 

trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

10/2019. 

Trước mắt, Giao Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng 01 chuyên mục trên công thông tin điện tử 

của Tỉnh để đăng tải phục vụ doanh nghiệp khai thác, nghiên cứu. 

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu cho Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh để đăng tải; đơn vị nào thiếu, 

hoặc chậm gửi thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

4.4. Về tổng hợp cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thành 

01 tài liệu hướng dẫn để rà soát các chính sách chồng chéo đồng thời hỗ trợ 

doanh nghiệp dễ dàng trong việc nghiên cứu, tiếp cận 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan thực hiện, tuy vậy, đến nay vẫn chưa hoàn thành; yêu cầu Sở KH và ĐT 

khẩn trương hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019. 

4.5. Đối với việc chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp 

Từ nay trở đi, tất cả các kế hoạch thanh, kiểm tra của các đơn vị đều phải 

gửi xin ý kiến của thanh tra tỉnh trước khi ban hành; kể cả đột xuất lẫn thường 

xuyên.  

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống theo dõi việc thanh, kiểm 

tra của các cơ quan thanh tra chuyên ngành; tuyệt đối không để tiếp tục xảy ra 

tình trạng nhiều đoàn thanh, kiểm tra đến các doanh nghiệp trong năm, trừ các 

trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các trường hợp các đoàn thanh, 

kiểm tra của trung ương có kế hoạch sau kế hoạch của Tỉnh. Thanh tra tỉnh chịu 

trách nhiệm chính trước UBND tỉnh, pháp luật và các doanh nghiệp trong việc 

kiểm soát nội dung này.  
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Trường hợp vẫn còn xảy ra tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo, nhiều 

lần, đề nghị các doanh nghiệp có kiến nghị, phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch 

UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết và xử lý theo quy định. 

4.6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh 

Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh làm 

việc với Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khẩn trương kiện toàn nhân 

sự và hoạt động của Hiệp hội để phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cầu 

nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn 

thành trong tháng 12/2019. 

4.7. Theo dõi, báo cáo việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ 

PTDN và XTĐT tỉnh) trước ngày 25 hàng tháng, tổng hợp các vướng mắc, kiến 

nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời 

theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc, kiến nghị đối với 

các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. 

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp 

mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2019; 

yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Chánh VP, Các Phó Văn phòng; 

- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

 

TL. C   TỊC  

C ÁN  VĂN P ÒNG 

 

 

 

 

 
 

Lê  Minh  Đạo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG  ỢP CÁC KIẾN NG Ị, ĐỀ XUẤT C    O N  NG IỆP,  ỢP TÁC XÃ TẠI  

 ỘI NG Ị ĐỐI T OẠI GIỮ  C   TỊC  U N  TỈN  VỚI  O N  NG IỆP,  ỢP TÁC XÃ NĂM 2019 

 

TT Nội dung phản ánh, kiến nghị, đề xuất Đơn vị kiến nghị 
Đề nghị giao 

Đơn vị trả lời 

I Các kiến nghị đã được trả lời tại  ội nghị, yêu cầu các đơn vị có trả lời bằng văn bản và đăng tải lên cổng thông tin điện tử Tỉnh 

1 

Giá thầu điện chiếu sáng đường Vũ Quang đã được hoàn thành bàn giao, quyết toán đưa 

vào sử dụng 04 năm, nhưng hiện nay Chủ đầu tư chưa thanh toán hết cho nhà thầu. Đề 

nghị thanh toán cho nhà thầu. 

Công ty CP đầu tư và 

thương mại Ngân Hà 

Sở Giao thông 

vận tải 

2 

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hình thức 

thuê đất do Đài PTTH tỉnh quản lý, sử dụng để đầu tư dự án Trung tâm vui chơi giải trí và 

giáo dục kỹ năng, giới tính cho trẻ em. Hành lang pháp lý như thế nào? Sự ủng hộ của tỉnh 

ra sao? Cơ quan nào chủ trì việc này? Bản thân tôi là người khuyết tật đã theo đuổi tổ hợp 

dự án khu vui chơi trẻ em đã 03 năm nay nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đất, 

phù hợp với quy hoạch. Nên rất mong UBND tỉnh hỗ trợ cho một trong những doanh 

nghiệp trẻ như chúng tôi. 

Công ty TNHH Đài 

Trang 

- Sở Tài chính 

- Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

3 
Tỉnh có phương án nào mạnh hơn để giảm thiểu tối đa về vấn đề lây lan của dịch tả Châu 

Phi? Biện pháp để xử lý nhưng tổ chức, cá nhân để dịch lây lan rộng?  

Công ty CP tư vấn đầu 

tư và xây dựng Miền 

Trung 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

4 
Đề xuất cho áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải trong nuôi tôm theo tiêu chuẩn chất 

thải nông nghiệp, không áp dụng theo tiêu chuẩn chất thải công nghiệp như hiện tại? 

Công ty Sao Đại dương 

Hà Tĩnh 

Sở Tài nguyên 

và môi trương 

5 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tới vấn đề quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thiên Cầm; Đề 

nghị di dời nghĩa trang hiện trạng nằm trong Khu du lịch biển Thiên Cầm ra khởi khu 

vực? 

Công ty CP Thiên Ý 2 
UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

6 
Cần bố trí ngân sách phục vụ hoạt động làm sạch biển, nhất là sau những trận bão, lũ, triều 

cường? 
Công ty CP Thiên Ý 2 

- Sở Tài chính 

- Sở VH – TT và 

DL  

- UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

7 
Đề nghị đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của Tỉnh; gắn hoạt động xúc tiến du lịch với 

các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, nâng cao vai trò của Lãnh đạo tỉnh trong các hoạt động 
Công ty CP Thiên Ý 2 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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xúc tiến du lịch. 

8 
Đề nghị cơ quan Thuế có giải pháp giúp doanh nghiệp loại trừ được rủi ro về hóa đơn bất 

hợp pháp 
Công ty Khánh Diệu Cục thuế tỉnh 

9 
Đề nghị có hướng dẫn doanh nghiệp trong thực hiện chế độ nghỉ phép đối với người lao 

động có thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng? 
Công ty Khánh Diệu 

Sở Lao động, 

thương binh và 

Xã hội 

10 

Công ty đang xây dựng mô hình kinh doanh gồm: Không gian làm việc chung cho doanh 

nghiêp và Trung tâm trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong 

Tỉnh (CED Central): 

- Đề nghị hỗ trợ, tổng hợp thông tin các sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại Hà 

Tĩnh để đưa vào trưng bày, giới thiệu và bán tại CED Central 

- Đề nghị cung cấp các hình ảnh, video (đã có) về quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP 

và các sản phẩm sản xuất trong tỉnh (nếu có) để Công ty xây dựng thành chương trình giáo 

dục gắn với hoạt động trải nghiệm cộng đồng, các hoạt động của các làng nghề, các khu 

du lịch trải nghiệm,...cho các học sinh, sinh viên  

- Đề nghị giới thiệu các Đoàn khách của Tỉnh và hỗ trợ kết nối các tour tuyến du lịch đến 

với CED Central. 

Công ty CP CED 

Sở Công 

Thương chủ trì, 

phối hợp Sở NN 

và PTNT, Văn 

phòng Điều phối 

NTM tỉnh; Sở 

GD và ĐT, Sở 

VH-TT và DL, 

Đài PT và TH 

tỉnh làm việc 

trực tiếp với 

Công ty để tìm 

hiểu và hỗ trợ 

11 

Trong thời gian qua, Hội DN TX Kỳ Anh có nhiều văn bản về việc đề nghị miễn giảm tiền 

thuê đất, hoàn trả lại tiền thuê đất đã thu sai chính sách nhưng chưa nhận được trả lời thích 

đáng. Nghị định của Chính phủ miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu Kinh tế 

Vũng Áng là 11 năm. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã thu tiền thuê đất trong 03 năm đầu đối 

với các dự án đầu tư trong khu vực Khu kinh tế Vũng Áng, các đơn vị đã nộp vào ngân 

sách, có những đơn vị đã nộp tiền thuê đất lên đến hàng tỷ đồng. Sau nhiều lần kiến nghị, 

UBND tỉnh đã đồng ý cho miễn giảm theo Nghị định của Chính phủ nhưng số tiền DN đã 

nộp trong 03 năm đầu thì nhà nước vẫn chưa trả lại cho DN hoặc chưa bù trừ tiền thuế phí 

khác. Trong lúc DN nợ thuế thì tính phạt chậm nộp còn tiền thu sai chính sách của DN thì 

không được trả lại hoặc bù trừ các khoản phải nộp dẫn đến bất cập bên thừa bên thiếu. 

Theo một số cơ quan đơn vị trả lời thì số tiền đã thu sai sẽ được trả lại hoặc bù trừ sau 11 

năm (hết thời hạn miễn giảm) đến khi đó giá trị đồng tiền sẽ không đạt giá trị thực như 

bây giờ và chưa tính đến chính sách thay đổi dẫn đến DN phải chịu nhiều thiệt hại. 

Hội DN Thị Xã Kỳ Anh 

Cục Thuế tỉnh 

chủ trì, phối hợp 

với 

Sở Tài chính, Sở 

TN và MT, BQL 

Khu kinh tế tỉnh 



7 

 

12 

Ngày 15/7/2011, Xí nghiệp đã gửi hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 

Hà Tĩnh xin được đổi giấy CNQSD đất theo thủ tục hành chính, nhưng từ đó đến nay đã 8 

năm 2 tháng vẫn chưa đổi được bìa. Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh có Vb số 5538 giao cho 

Sở TNMT cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để các ngành tham gia ý kiến đôn đốc, theo 

dõi, tiếp thu ý kiến hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền quy định, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018. Như vậy là sau 8 năm 2 tháng việc cấp đổi 

Giấy CNQSD đất của tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Đề nghị UBND tỉnh xem xét 

chỉ đạo Sở TNMT sớm cấp đổi Giấy CNQSD cho Xí nghiệp theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Xí nghiệp Cơ điện nông 

nghiệp Hồng Lĩnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

II Các kiến nghị chưa được trả lời tại  ội nghị 

1 Đề nghị tỉnh có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp 
Công ty CP XNK Thủy 

sản Nam Hà Tĩnh 

Sở Công 

Thương, Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT 

2 
Đề nghị tạo điều kiện để HTX được cấp đất để làm trụ sở vì hợp tác xã hoạt động công ích 

phục vụ không mang tính kinh doanh? 

Hợp tác xã Môi trường 

xã Cẩm Thành 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, 

phối hợp với Sở 

TN và MT 

3 
Đề nghị xã viên HTX được hưởng chế độ độc hại vì làm việc tiếp xúc với độc hại và ô 

nhiễm? 

Hợp tác xã Môi trường 

xã Cẩm Thành 

Sở Lao động, 

TB& XH, Sở 

Tài chính 

4 Đề nghị được hoàn thuế khi mua tài sản mà không có gì để khấu trừ? 
Hợp tác xã Môi trường 

xã Cẩm Thành 

Cục Thuế tỉnh, 

Sở Tài chính 

5 

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong 

lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh 

hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu 

tư sản xuất kinh doanh 

Tổng hợp của Hiệp hội 

DN  

Sở KHĐT, Sở 

TNMT, Sở Xây 

dựng 

6 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh soát xét lại công tác thanh tra của các ngành, 

địa phương đối với DN thời gian qua đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Chỉ đạo 

các ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp 

Tổng hợp của Hiệp hội 

DN 
Thanh tra tỉnh 

7 Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại Tổng hợp của Hiệp hội Sở Kế hoạch và 
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hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định 

tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 

2013 

DN Đầu tư 

8 
Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán công trình 

xây dựng bình quân ở các khu vực trên địa bàn tỉnh 
Tổng hợp của HHDN Sở Xây dựng 

9 

Đề nghị xác nhận Khu công nghiệp phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương có phải là Khu công 

nghiệp không mà các doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào đây không được hưởng lợi bất cứ 

một chính sách nào theo Luật Đầu tư và khi nhà nước ứng tiền doanh nghiệp để đền bù 

giải phóng mặt bằng (DN chuyển tiền vào tài khoản của Hội đồng đền bù GPMB TX Kỳ 

Anh để hội đồng trực tiếp trả cho dân) song doanh nghiệp vẫn không được khấu trừ vào 

tiền thuê đất? 

Kiến nghị của các DN 

khu CN phụ trợ cạnh Hồ 

Mộc Hương 

Sở Công 

Thương chủ trì, 

phối hợp với 

Cục Thuế tỉnh, 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND thị xã 

Kỳ Anh 

10 

CCN phụ trợ cạnh Hồ Mộc Hương đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án, 

nhưng đến nay vẫn chưa được cấp điện, cấp nước nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển 

khai xây dựng của các dự án 

Kiến nghị của các DN 

khu CN phụ trợ cạnh Hồ 

Mộc Hương 

Sở Công 

Thương chủ trì, 

phối hợp với Sở 

Xây dựng, Công 

ty Cấp nước Hà 

Tĩnh, Công ty 

Điện lực Hà 

Tĩnh 

11 
Đề nghị cho khảo sát, bổ sung quy hoạch mỏ đất ở các xã Sơn Kim, Sơn Hồng – Hương 

Sơn; bổ sung mỏ cát ở Hương Sơn, Vũ Quang, mỏ đá ở vùng Hồng Lĩnh,… 
DN các huyện 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

12 

Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các mô hình 

chăn nuôi liên kết bị thua lỗ không có khả năng hoạt động, không có khả năng trả nợ cho 

DN, cơ hội tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi nhằm khôi phục lại hệ thống chăn nuôi; 

Công ty CP thức ăn 

chăn nuôi Thiên Lộc 

Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT 

13 

Đề nghị ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp chăn nuôi, người chăn nuôi 

có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, có chính sách ưu đãi về mức lãi suất nhằm giúp ngành 

chăn nuôi tránh được tình trạng phá sản, phòng chống dịch bệnh nhất là trong điều kiện 

giá lợn và nhu cầu đang có xu thế tăng như hiện nay. 

Công ty CP thức ăn 

chăn nuôi Thiên Lộc 

Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh 

Hà Tĩnh 

14 Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đã từng tham gia xây Công ty CP thức ăn Sở NN và PTNT 
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dựng các mô hình liên kết, đặc biệt là có ký cam kết với các DN bảo lãnh hợp đồng, tiếp 

tục hỗ trợ DN để thu hồi vốn, hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi; 

chăn nuôi Thiên Lộc chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên 

quan tham mưu 

UBND tỉnh Văn 

bản chỉ đạo thực 

hiện 

15 

Từ năm 2015, Công ty Hoàng Lâm Bân đã nhiều lần có văn bản xin chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất sang đất thương mại dịch vụ. Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét để các doanh nghiệp trong khu CN-TTCN Bắc Quý ổn định hoạt động trên khu đất đã 

thuê phù hợp với chủ trương chuyển đổi của tỉnh. 

Công ty Hoàng Lâm 

Bân 

UBND thành 

phố Hà Tĩnh 

16 
Đề xuất phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng giảm bớt gánh 

nặng tài chính cho doanh nghiệp, vì mức nộp tiền cấp quyền hiện nay là khá cáo 
Hội DN Thị Xã Kỳ Anh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

17 
Hiện nay có một số trụ sở của cơ quan nhà nước bỏ hoang xuống cấp, vậy doanh nghiệp 

có được thuê lại không? Nếu được thì làm việc với ban ngành nào? 

Công ty CP tư vấn và 

đào tạo tại Hà Tĩnh 
Sở Tài chính 
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