
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Kết luận tại 

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với 

Doanh nghiệp 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn số 1759/UBND-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh về triển khai Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh 

nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 

Công an huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục xem xét, xử lý hoặc tham mưu xử lý các kiến nghị của cộng đồng 

doanh nghiệp, cơ quan liên quan và các nội dung kiến nghị đột xuất khác theo 

thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo 

gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

2. Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo 

cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho 

sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; tạo môi trường hết sức thuận lợi, thông 

thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển.  

3. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý đầu tư của các dự án theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa các dự án 

đi vào thực hiện, phục vụ tăng trưởng kinh tế của huyện, của tỉnh. 

4. Khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người 

dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, 

thiếu trách nhiệm tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian qua, 

loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c) ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Châu Ngọc Lân 
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