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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường
với người dân và Doanh nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5689/UBND-NCKSTT
ngày 11/10/2018 về việc thực hiện một số nội dung sau theo dõi thi hành pháp
luật; Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-STNMT ngày 26/10/2018 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức
Hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ đó góp phần tạo
điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm
tuân thủ pháp luật và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường.
- Tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân về quá trình thực thi
pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường cải
cách hành chính, hoàn thiện pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực
hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài
nguyên và Môi trường.
- Tăng cường mối liên hệ giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan tài
nguyên và môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản
lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tạo lập môi trường đầu tư thông
thoáng, phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp được tổ chức nghiêm
túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần trách
nhiệm, tập trung nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật để thực hiện tiếp
nhận, giải đáp toàn bộ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của ngành.
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, HÌNH THỨC, THỜI GIAN.

1. Nội dung:
- Tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về
những quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
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- Tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về
hoàn thiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường;
- Tuyên truyền văn bản pháp luật mới.
2. Thành phần:
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Ban Giám đốc Sở - Chủ trì;
+ Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn; Công chức, viên chức theo sự
phân công của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Đại diện của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn.
- Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn.
- Công dân có nhu cầu trao đổi, phản ánh, kiến nghị về các vấn đề khó
khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài
nguyên và môi trường.
3. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức:
- Hội nghị tổ chức trong thời gian 01 ngày.
- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ thứ Năm, ngày 15/11/2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Để việc tổ chức Hội nghị đối thoại được nghiêm túc, chu đáo, hiệu quả,
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:
1. Đối với người dân và doanh nghiệp:
- Gửi ý kiến về các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực
tài nguyên và môi trường trong quá trình hoạt động; những khó khăn, bất cập
trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; những kiến nghị
đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực tài
nguyên và môi trường mà doanh nghiệp nhận thấy chưa phù hợp, gây cản trở
hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Đề xuất nội dung văn bản pháp luật cần
tuyên truyền (nếu có).
Các ý kiến gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản hoặc gửi
bản điện tử đến địa chỉ email: tiepdan.tn@backan.gov.vn trước ngày 10/11/2018
để Sở nghiên cứu, trả lời tại Hội nghị đối thoại.
Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên giải đáp những vướng mắc được
gửi trước, các ý kiến tham gia trực tiếp tại Hội nghị đối thoại sẽ được Ban tổ
chức tiếp nhận, giải đáp ngay hoặc trả lời bằng văn bản nếu liên quan đến nhiều
cấp, nhiều ngành.
- Đăng ký số lượng đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại với Sở Tài
nguyên và Môi trường thông qua Thanh tra Sở trước ngày 10/11/2018 theo số
điện thoại: 02093871533 hoặc qua địa chỉ email: tiepdan.tn@backan.gov.vn.
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2. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở:
- Thanh tra Sở là đầu mối tiếp nhận các vướng mắc của người dân và
doanh nghiệp, chuyển đến các phòng chuyên môn, đơn vị để nghiên cứu, giải
đáp tại Hội nghị đối thoại. Phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để tổ chức Hội nghị đối thoại.
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, trực tiếp giải
đáp vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại. Tiếp thu
các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại Hội nghị đối
thoại để xem xét, giải quyết theo quy định.
- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT thực hiện đăng tải Kế hoạch
này trên website của Sở để người dân và doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia.
* Lưu ý: Kế hoạch này thay cho giấy mời.
Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ thông báo giúp
đến các thành viên để biết và tham dự Hội nghị đối thoại.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố đăng tải Kế hoạch này lên Cổng
thông tin điện tử của các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở làm việc để người dân biết, gửi ý
kiến và tham dự.
Trân trọng đề nghị người dân và doanh nghiệp gửi ý kiến, tham gia Hội
nghị đối thoại đúng thời gian, địa điểm nêu trên để Hội nghị đạt kết quả tốt
nhất./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, TP;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, các ĐV trực thuộc Sở;
Gửi bản giấy:
- Hiệp hội các DN tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ;
- Các doanh nghiệp;
- Lưu VT, TTr.(Thu)

GIÁM ĐỐC

Nông Văn Kỳ
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