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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Bộ 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh để trao đổi công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT trên địa bàn tỉnh; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã để có các giải pháp đề xuất với các cấp 

các ngành kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. 

Khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT và khắc phục kịp thời 

những hạn chế, yếu kém của cơ quan trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh 

nghiệp đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền. 

Đổi mới đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, khai 

thác, ứng dụng công nghệ 4.0 trong đối thoại như: đối thoại trực tiếp, đối thoại 

trực tuyến, qua email công vụ và cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

PTNT... 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2022 

- Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

(Sẽ có giấy mời và chương trình cụ thể sau) 

2. Thành phần 

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 100 đại biểu, trong đó: Khối cơ quan, 

sở, ban ngành 20 đại biểu; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã 80 đại biểu.  

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 
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- Thư ký Hội nghị: Phòng KHTC, Văn phòng. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, 

Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Liên minh HTX tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Đại diện Báo Lạng Sơn, Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến dự và đưa tin. 

3. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Lãnh Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị; 

- Thông qua Báo cáo tóm tắt về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh năm 2022, kế hoạch công tác năm 

2023. 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trao đổi, đề xuất kiến nghị. 

- Phát biểu của lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh hợp tác 

xã. 

- Phát biểu của lãnh đạo các sở ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có ý kiến trao đổi, 

giải đáp các kiến nghị, đề xuất; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu kết luận, Bế mạc Hội 

nghị. 

4. Tài liệu hội nghị 

- Báo cáo tóm tắt về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông 

nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. 

- Biểu tổng hợp ý kiến các kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Kinh phí: Kinh phí không thực hiện tự chủ đã giao cho Văn Phòng Sở 

(theo Quyết định số 452/QĐ-SNN ngày 18/12/2021). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Văn phòng Sở:  

- Chuẩn bị Thư mời và gửi thư mời đại biểu tham dự Hội nghị. 

- Công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu, hậu cần phục vụ Hội nghị. 

- Xây dựng chương trình, dẫn chương trình, in tài liệu phục vụ Hội nghị. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị.  

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Dự thảo Báo cáo tóm tắt về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023. 
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- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã; Danh sách 

các đơn vị tham dự Hội nghị. 

- Chuẩn bị: Phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Sở; nội 

dung thảo luận của Đoàn chủ tịch với đại biểu doanh nghiệp, HTX tại Hội nghị. 

c. Các Chi cục: Kiểm lâm, Chăn nuôi thú Y, Trồng trọt BVTV, QLCL 

NLS&TS, PTNT, Thủy lợi: 

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đến toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh 

vực quản lý (Có mẫu phiếu lấy ý kiến kèm theo Kế hoạch này). Hoàn thành, báo 

cáo nhanh qua văn phòng Sở trước ngày 30/7/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính, phòng TS KTTH tổng 

hợp các ý kiến, đối thoại của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; 

tham mưu trả lời, làm rõ các nội dung kiến nghị, vấn đề doanh nghiệp quan tâm 

thuộc lĩnh vực phụ trách. Hoàn thành trước ngày 25/8/2022. 

- Phối hợp với Văn phòng gửi Thư mời đại biểu dự hội nghị (mỗi đơn vị 

mời khoảng 15~20 đơn vị đến tham dự Hội nghị, ưu tiên đơn vị có các nội dung 

vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị đối thoại trong lĩnh vực phụ trách); 

phối hợp thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 

2. Các Sở, Ban, ngành: 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giải đáp, làm rõ hơn các nội 

dung, kiến nghị, vấn đề của doanh nghiệp, hợp tác xã đưa ra trong hội nghị. 

- Đề nghị Liên minh HTX, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn có ý 

kiến và phát biểu tại Hội nghị các nội dung  liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 

nông thôn, những khó khăn bất cập trong thời gian vừa qua và phương hướng 

giải pháp trong phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp trong thời gian tới. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp 

tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc, chủ động, phối hợp 

triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, QLXDCT, 

TS KTTH, TTr, VP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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