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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 

 

Nhận được Công văn số 1018/SKH-DN ngày 02/6/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư “V/v chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại doanh nghiệp năm 2021”, 

Thanh tra tỉnh báo cáo như sau: 

Sáu tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh chưa nhận được kiến nghị, phản 

ánh của cộng đồng doanh nghiệp/doanh nhân/tổ chức kinh tế hoạt động trên địa 

bàn về khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-UBND 

ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh “về thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển 

khai các dự án đầu tư, nhằm khôi phục phát triển kinh tế, ổn định xã hội”, Thanh 

tra tỉnh luôn chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý chồng 

chéo trong khâu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đồng thời tổng hợp kế 

hoạch thanh tra liên ngành do các ngành đề xuất, chủ trì thẩm định, trình UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra liên ngành nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh 

nghiệp, đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm theo đúng 

tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ “về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn 

vị có chức năng thanh tra trên địa bàn tỉnh không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trừ trường hợp đặc biệt được 

giao. 

 Thanh tra tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết, tổng hợp./. 
  

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- LĐ TTr tỉnh; 

- Lưu: VT, GSKTXLSTT.                                        

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

Nguyễn Trí Kiên 

 

V/v chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại 

doanh nghiệp năm 2021 
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