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BIỂU TỔNG HỢP 

NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH “CÀ PHÊ DOANH NHÂN”                       

KỲ THÁNG 01 NĂM 2021 ĐỀ NGHỊ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRẢ LỜI CHO DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số      /SKH-ĐKKD  ngày        /01 /2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 
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1 
Ý kiến, kiến nghị tại Văn bản số 04/CV-HH ngày 14/01/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh trình bày tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân” kỳ tháng 01 năm 2021) 

1.1 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Đề nghị tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công số tiền còn chưa giải 

ngân hết của năm 2020, và vốn đầu tư công của năm 2021 để doanh nghiệp có 

công ăn, việc làm và doanh thu, thu nhập. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Bà Đỗ Thị Thái 

Hà - Phó Giám 

đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trả lời 

tại Hội nghị 

1.2 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất 

của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 trước thời gian đã gia hạn. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các 

huyện, thành phố  

 

1.3 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh 

trong diện tích đất đã cho các doanh nghiệp thuê với mục đích đất phi nông 

nghiệp và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp 

sang mục đích đất kinh doanh theo đúng quy định của luật đất đai (Không 

bao gồm chuyển mục đích đất sang đất để xây dựng đô thị). 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

1.4 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm cho các doanh nghiệp, như tạo điều 

kiện, ưu tiên thi công các công trình cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để 

các doanh nghiệp có việc làm, nộp ngân sách và tham gia công tác an sinh, 

phúc lợi xã hội, nhất là đối với huyện Lâm Bình, hiện nay nhiều doanh nghiệp 

đang phải tạm dừng sản xuất kinh doanh. 

 

BQL dự án ĐTXD các 

công trình dân dụng và 

công nghiệp; BQL dự 

án ĐTXD các công 

trình Nông nghiệp và 

PTNT; BQL dự án 

ĐTXD các công trình 

giao thông; UBND các 

huyện, thành phố 
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1.5 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh: Đẩy mạnh việc 

giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 4 và thủ tục hành chính trên 

cổng thủ tục hành chính - cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, chuyển 

đổi số, nhất là phải số hóa dữ liệu về đất đai của ngành Tài nguyên và môi 

trường và thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, giám sát kết quả giải 

quyết các thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành huyện/thành phố theo 

hướng công khai, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân cùng được biết. 

Các Sở: Nội vụ, 

Thông tin Truyền 

thông, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng  

 

1.6 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

04/03/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh 

tranh Quốc gia năm 2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư  

 

1.7 

Bà Mai Thị Sỹ - Giám đốc 

Công ty TNHH Hữu Thắng 

Tuyên Quang: Thôn Cầu 

Bâm, xã Sơn Nam, huyện 

Sơn Dương 

 

Công ty TNHH Hữu Thắng Tuyên Quang có Dự án đầu tư xây dựng 

cơ sở sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp Sơn Nam, có kiến nghị:  

Sau khi đơn vị thực hiện xong các thủ tục hành chính được cấp giấy 

chứng nhận đầu tư và chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn vị đi vào thực hiện 

san ủi mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nhưng khi đang thực 

hiện, thì ngày 15/5/2012 Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Tuyên Quang và 

UBND huyện Sơn Dương đã có biên bản làm việc yêu cầu  doanh nghiệp 

dừng việc thi công san ủi mặt bằng  với lý do diện tích đất giao cho doanh 

nghiệp thuê có 0,9 ha trùng vào diện tích cấp phép thăm dò khoáng sản của 

Công ty TNHH Đại An và do đó doanh nghiệp đã phải dừng toàn bộ việc thi 

công san ủi mặt bằng cho đến ngày 09/02/2018 (04 năm). Nay Công ty 

TNHH Hữu Thắng Tuyên Quang đề nghị được UBND tỉnh và các ngành chức 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Cục Thuế 

tỉnh                        

 

 

 

Ông Phạm Mạnh 

Duyệt - Giám 

đốc Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường trả lời 

một số nội dung 

tại Hội nghị 
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năng giải quyết: 

- Giãn tiến độ thực hiện dự án 03 năm (kể từ tháng 01 năm 2021) 

- Miễn cho dự án 04 năm tiền thuê đất do bị ngừng thi công. 

- Xác định lại vị trí tính tiền thuê đất cho doanh nghiệp theo các Quyết 

định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 và Quyết định số 40/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

1.8 

Ông Nguyễn Ngọc Đình - 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây dựng Thành 

Hưng, địa chỉ: Số nhà 272, 

đường Lê Đại Hành, tổ 7, 

phương Hưng thành, thành 

phố Tuyên Quang 

Đề nghị hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu đô thị Việt- Mỹ, cụ thể:  

Hiện nay hệ thống cống thoát nước của Khu đô thị Việt - Mỹ tại địa 

điểm gần Vincom chưa được xây dựng và hệ thống điện chưa hoàn thiện do 

chưa giải phóng xong mặt bằng. Đề nghị Công ty quản lý khu đô thị Việt - 

Mỹ và các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng, 

thi công hoàn thiện các hạng mục trên. 

UBND thành phố 

Tuyên Quang 

 

1.9 

Công ty CP Xây dựng Cầu 

đường và Vận tải, địa chỉ:  

Km 9, xã Thắng Quân, 

huyện Yên Sơn 

Đã nhiều lần có văn bản khiếu nại đối với Quyết định số 220/QĐ-

UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thu hồi đất (của 

công ty) và giao đất cho Công ty TNHH Ứng Hòa (doanh nghiệp khác), gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan cấp tỉnh. Tuy nhiên, 

đến nay (đã 04 năm) vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Sở Tài nguyên và Môi 

Trường  

 

1.10 
HTX vận tải Vĩnh Lộc - 

Chiêm Hóa 

Từ tháng 4 năm 2015, HTX nhận nhiệm vụ do UBND huyện Chiêm 

hóa giao tiếp nhận phân bón Gromore chuyển cho các xã trong huyện để sản 

xuất mía nguyên liệu. Tuy nhiên, do việc tổ chức thu nợ và để hàng tồn đọng 

ở xã không được giải quyết dứt điểm, nên đến nay (đã 06 năm) vẫn tiếp tục 

không thu nợ được số tiền 346 triệu đồng và HTX vẫn đang phải trả lãi ngân 

hàng số tiền tồn đọng nói trên. Đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa quan tâm 

giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

 

UBND huyện Chiêm 

Hóa 

Ông Vũ Đình 

Tân - Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện Chiêm 

Hóa trả lời một 

số nội dung tại 

Hội nghị. 
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1.11 

Ông Vi Thế Mạnh  - Tổng  

Giám đốc Công ty TNHH 

Linh Lực, địa chỉ: Tổ dân 

phố Tân An, thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên  

Cầu Chả 2 trên tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi nút giao đường tránh 

thành phố đã được sửa chữa xong, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa cho xe tải 

có tải trọng từ 1.5 tấn trở lên lưu thông. Ảnh hưởng đến việc chuyên chở vận 

tải hàng hóa, hàng khách của các Doanh nghiệp phải đi đường vòng, chi phí 

cao. Đề nghị Sở giao thông vận tải xem xét cụ thể ? 

Sở Giao thông Vận tải  

 

1.12 

Công ty cổ phần Hồ Toản, 

địa chỉ: Thôn 14, xã Mỹ 

Bằng, huyện Yên Sơn 

Chính quyền và cơ quan chức năng xem xét phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất mà Công ty đã trình xin cấp bổ sung 4,8 ha để triển khai việc đầu tư 

220 tỷ đồng phát triển chăn nuôi thêm 2.000 con bò sữa. 

Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư, nhưng 

chưa được cấp chủ trương đầu tư vì các sở, ban, ngành chưa phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2025 của toàn 

huyện Yên Sơn, nên tiến độ đầu tư bị chậm, khó khăn cho doanh nghiệp. Đề 

nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được phê duyệt, để công ty có cơ sở pháp lý tiền hành các bước tiếp 

theo (như:  thẩm định nhu cầu sử dụng đất, duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500…) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

 

1.13 

Công ty cổ phần Hồ Toản, 

địa chỉ: Thôn 14, xã Mỹ 

Bằng, huyện Yên Sơn 

Công ty CP Hồ Toản kiến nghị: 

Khu vực chăn nuôi, sản xuất của Công ty CP Hồ Toản thuộc thôn Cây 

Quân, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là khu vực nông thôn, theo Quyết định số 

84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, giá nước sử 

dụng cho SXKD vật chất mà công ty phải thanh toán  là 9600đ/m3. Nhưng, tại 

văn bản số 1661/STC-QLG&CS ngày 07/10/2020 của Sở Tài chính “V/v áp 

dụng mức giá nước sạch của Công ty CP Hồ Toàn” lại trả lời là phải áp dụng  

mức giá tại mục I. Nước tại khu đô thị (giá phải thanh toán là 12.000đ/m3) là 

không đúng! Đề nghị Sở Tài chính xem xét lại và trả lời để Công ty được áp 

dụng mức giá nước sử dụng theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Quyết 

định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017. 

 

Sở Tài chính  
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1.14 

Ông Đồng Mạnh Cường - 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh  

Khó khăn trong việc đăng ký mã ngành sản xuất bóc gỗ: 

HTX đăng ký mã ngành bóc gỗ không được chấp thuận, do cơ quan 

cấp đăng ký viện dẫn công văn số: 825/UBND-NLN ngày 30/3/2017 có nêu 

“…quy hoạch lại các cơ sở chế biến lâm sản và thực hiện cấp ĐKKD ngành 

nghề chế biến lâm sản đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra lợi dụng 

khai thác chế biến lâm sản trái phép, đặc biệt là lâm sản quý hiếm; không cấp 

giấy phép ĐKKD đối với những cơ sở không chứng minh được nguồn gốc 

nguyên liệu hợp pháp…” 

- Quản lý lâm sản chặt chẽ để đảm bảo giữ rừng là chủ trương đúng, 

để đảm bảo không đánh đổi môi trường sống lấy kinh tế, tuy nhiên khi vào 

vận hành có vướng mắc, cụ thể: 

 Có HTX đã có ngành xẻ gỗ, băm dăm, khi muốn bóc gỗ để tăng hiệu 

quả kinh tế, thực chất là tăng giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng thì lại 

không được chấp thuận, do  trong công văn số 825/UBND-NLN cụm từ : 

“…nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp…” khi vận hành trong thực tiễn thì thấy 

rằng, chỉ khi có cơ sở chế biến sẵn sàng, người sản xuất mới giám tập kết 

nguyên liệu, khi đó mới xuất hiện thuật ngữ “nguyên liệu nguồn gốc hợp 

pháp” hoặc “ nguyên liệu nguồn gốc không hợp pháp” bởi lẽ ngay cả khi có 

rừng trồng hợp pháp thì gỗ đưa vào bóc cũng chưa chắc có nguồn gốc hợp 

pháp vì nếu cơ sở sản xuất mua gỗ không có nguồn gôc pháp thì nguyên liệu 

đó vẫn là không hợp pháp. Do vậy, khi đăng ký mã ngành bóc gỗ, HTX 

không thể biết làm thế nào để chứng minh đối với cơ quan cấp ĐKKD. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; UBND các 

huyện, thành phố  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 

Ông Đồng Mạnh Cường - 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh 

Khó khăn trong việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối 

với HTX nông nghiệp trong việc đất làm trụ sở, nhà kho, sân phơi…. 

- Luật đất đai quy định từ 01/7/2014, các cơ sở có sử dụng đất phải 

chuyển sang thuê đất và chính sách của Nhà nước là cho các HTX được thuê 

đất với giá 0 đồng. 

Sở Tài nguyên và Môi 

Trường  
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- Theo đó HTX nông nghiệp Ỷ La tháng 12/2018 nhận được công văn 

1510/TNMT-CCĐĐ ngày 14/12/2018 của Sở TNMT hướng dẫn chuyển hình 

thức sử dụng đất và HTX đã thực hiện. 

- Tháng 10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định 359/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2019 về chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sang hình 

thức thuê đất thời hạn thuê từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2023. 

- Theo quyết định thuê đất này, HTX Ỷ La đã làm việc với Sở tài 

nguyên nhiều lần để được hướng dẫn làm các thủ tục đề nghị miễn tiền thuê 

đất, đến tháng 8/2020 HTX mới có được hướng dẫn để hoàn chỉnh các hồ sơ 

nộp cho cơ quan thuế,và đến nay vẫn chưa có kết quả. 

1.16 

Ông Hoàng Quang Trung - 

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám 

đốc Công ty TNHH Đầu tư 

và Xây dựng Trung Thành, 

địa chỉ:  Số nhà 161, đường 

Trần Phú, tổ 17, phường 

Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành đề nghị được giải 

quyết một số vướng mắc trong quá trình thi công các công trình xây dựng cơ 

bản trên địa bàn tỉnh như sau:   

* Về cách tính, áp thuế tài nguyên và phí môi trường đối với các công 

trình xây dựng 

Hiện nay cơ quan thuế sau khi thanh tra một số doanh nghiệp về việc kê 

khai và nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong công tác thi công 

các công trình, có nguồn vốn ngân sách nhà nước thì có một số bất cập như 

sau: 

- Công trình khi thi công phải đào xúc đất từ nơi khác chở về đắp đều phải 

nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trên tổng khối lượng đất được 

nghiệm thu chở về đắp. Tất cả khối lượng đào xúc tại công trường phải nộp phí 

bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nội dung này lại không đúng khi các Chủ đầu tư 

dự án và các cơ quan thẩm định của nhà nước về thẩm định dự toán xây dựng 

công trình. Một số công trình đã được phê duyệt Công tytrúng thầu đang thi công 

đều không tính thuế tài nguyên cho công tác san lấp thi công đất và chỉ tính một 

phần hoặc không tính phí bảo vệ môi trường.  

Sở Xây dựng,                   

Cục Thuế tỉnh 

 

 

 

 



 

 

7 

 

STT 

Đại diện doanh nghiệp, 

doanh nhân có ý kiến, kiến 

nghị 

Nội dung ý kiến, kiến nghị 

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì trả lời cho doanh 

nghiệp bằng văn bản 

 

Ghi chú 

- Theo hướng dẫn Cục thuế tỉnh Tuyên Quang, thuế tài nguyên đang áp 

dụng theo Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và Phí bảo vệ môi trường 

theo Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 “Về Phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản”. Nếu doanh nghiệp không khai, nộp 

thuế sẽ bị truy thu và phạt rất nặng. 

- Công ty chúng tôi đã chủ động làm việc với cơ quan Thuế (Phòng 

Thanh tra Cục thuế tỉnh) và Sở Xây dựng để được giải thích việc tại sao 

không áp dụng theo ngành thuế, áp dụng thuế tài nguyên và phí môi trường. 

Ý kiến của Sở Xây Dựng trả lời nhà thầu không phải nộp thuế tài nguyên vì 

nhà thầu không phải là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác tài 

nguyên đất để kinh doanh, nên không  áp dụng thẩm định đưa thuế tài nguyên 

vào dự toán công trình. 

Còn việc áp dụng tính phí môi trường đối với công tác đào đất không 

thích hợp là dự toán tính thiếu cần được bổ sung, nhưng bổ sung với công tác 

đào đắp nào và bổ sung như thế nào thì vẫn chưa có hướng dẫn và yêu cầu 

thực hiện cụ thể của các chủ đầu tư với nhà thầu thi công, đặc biệt với các 

công trình đã thi công xong, thậm chí được duyệt quyết toán nhưng cơ quan 

thuế vẫn truy thu và tính phạt trên phần phí bảo vệ môi trường kê khai thiếu 

và thuế tài nguyên không kê khai nộp thuế.  

1.17 

Ông Hoàng Quang Trung - 

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám 

đốc Công ty TNHH Đầu tư 

và Xây dựng Trung Thành, 

địa chỉ:  Số nhà 161, đường 

Trần Phú, tổ 17, phường 

Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang 

* Về áp dụng đơn giá xây dựng phần nhân công và vật liệu trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

- Hiện nay các dự án trên toàn tỉnh đều lập dự toán phần chi phí nhân 

công theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về việc 

quản lý đầu tư xây dựng. Đối với phần chi phí nhân công áp dụng tính đơn 

giá quá thấp so với thực tế thị trường hiện nay chiếm đến 50% đơn giá không 

hợp lý. 

- Các dự án thi công chậm do chủ đầu tư giải phóng mặt bằng chậm và 

Sở Tài chính; Sở Xây 

dựng 
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Ghi chú 

kéo dài, một số vật liệu chính như cát, đá, xi măng, sắt thép, vật tư điện... 

trượt giá rất cao (tỷ lệ trượt giá tăng từ 10% đến 30%) nên dẫn đến khó khăn 

cho nhà thầu về tài chính, nhiều công trình thi công  cầm chừng.Ví dụ cụ thể 

về đơn giá cát xây dựng kéo dài trong những năm từ 2019 - 2020 đơn giá theo 

thông báo giá liên nghành Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính, đơn giá chỉ từ 

120.000 đồng đến 130.000 đồng mà giá bán cát bao gồmvận chuyển đến chân 

công trình là từ 220.000 đến 240.000 đồng và các doanh nghiệp khai thác cát 

phải nộp thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác giá 245.00 đồng/m3 dẫn 

đến các dự án phải thi công cầm chừng, các đơn vị thi công gặp rất nhiều khó 

khăn về tài chính. 

- Đối với các dự án đang thi công khi có kiểm toán nhà nước, hoặc 

thanh, kiểm tra vào làm việc đề nghị điều chỉnh tính lại đơn giá đối với các 

hạng mục thi công cấu kiện đúc sẵn định hình chuyển sang đúc tại công 

trường và đổ tại chỗ làm giảm giá thành của các hợp đồng, đơn giá cố định 

như hồ sơ và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Việc áp dụng điều chỉnh các 

hạng mục này khiến cho các nhà thầu bị cắt giảm hợp đồng (Có hợp đồng 

giảm 30% - 50%), buộc phải thay đổi phương án thi công, bổ sung máy móc, 

thiết bị, tuyển dụng lao động có chuyên ngành phù hợp, việc này gây rất 

nhiểu thiệt hại về tài chính và khó khăn cho các nhà thầu.  

1.18 

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, 

đại diện Hội Doanh nghiệp 

thành phố Tuyên Quang  

          Đề nghị Sở Xây dựng hàng năm cần tổ chức các đợt thi, kiểm tra để cấp 

đổi chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực tư vấn xây dựng, do hiện nay có nhiều 

cán bộ kỹ thuật trong tỉnh có chứng chỉ hành nghề nhưng đã đến hạn phải cấp 

đổi. 

Sở Xây dựng  

 

1.19 

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, 

đại diện Hội Doanh nghiệp 

thành phố Tuyên Quang 

         Theo quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề tu bổ di tích, thì 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu 

hồi chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Nhưng, hiện nay nhu cầu này của các 

đơn vị tư vấn xây dựng ở tỉnh chưa được đáp ứng. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  

 



 

 

9 

 

STT 

Đại diện doanh nghiệp, 

doanh nhân có ý kiến, kiến 

nghị 

Nội dung ý kiến, kiến nghị 

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì trả lời cho doanh 

nghiệp bằng văn bản 

 

Ghi chú 

thao và Du lịch cần khẩn trương thực hiện để giải quyết vướng mắc khó khăn 

cho doanh nghiệp. 

1.20 

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, 

đại diện Hội Doanh nghiệp 

thành phố Tuyên Quang 

          HTX Vận tải và Dịch vụ Môi trường Thanh Bình đề nghị ngành chức 

năng cấp tỉnh cần tổ chức mở lớp tập huấn, để người lao động làm công việc 

vệ sinh môi trường, thu gom rác thải của đơn vị được cấp chứng chỉ vệ sinh 

môi trường. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

 

 

1.21 

Ông Nguyễn Hoàng Long - 

Giám đốc Công ty TNHH 

Huy Hoàng Tuyên Quang, 

địa chỉ:  Số nhà 71, đường 

Nguyễn Trãi, tổ 14, phường 

Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang 

          Công trình san ủi đường nội bộ và kênh mương nội đồng cánh đồng 

Kim Phú được doanh nghiệp thi công hoàn thiện tư năm 2006, nhưng đến nay 

vẫn chưa được chủ đầu tư là UBND huyện Yên Sơn (Ban di dân huyện Yên 

Sơn) hoàn thiện hồ sơ pháp lý như: bản vẽ, dự toán để ký kết hợp đồng với 

các nhà thầu thi công, mà mới chỉ ký hợp đồng nguyên tắc. 

          Từ khi thi công đến nay đã được 14 năm, việc chậm trễ trên đã làm 

thiệt hại kinh tế rất lớn cho doanh nghiệp khi không được thanh toán vốn và 

doanh nghiệp cũng bị treo nợ và treo các khoản thuế phải đóng cho nhà nước. 

          Rất mong chủ đầu tư (huyện Yên Sơn) hoàn thiện các hồ sơ và thanh 

toán kinh phí cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có vốn trả các món nợ và 

tiếp tục SXKD. 

UBND huyện Yên 

Sơn  

 

1.22 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

         Tại Hội nghị phối hợp lãnh đạo cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh ngày 26/4/2016 giữa Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và 

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, trong kết luận (Văn bản số 16-KL/ĐUK 

ngày 29/4/2016) có quy định “Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối 

doanh nghiệp tỉnh: Hằng năm, căn cứ kết quả triển khai, thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị và kết quả đánh giá cảm nhận của 

doanh nghiệp, người dân để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức 

cơ sở đảng đối với chi, đảng bộ liên quan. Xem xét, báo cáo, kiến nghị với 

tỉnh những đồng chí chủ chốt cấp ủy cơ sở hai năm liên tục cơ quan, đơn vị 

xếp hạng thấp trong đánh giá, cảm nhận về cải cách hành chính” 

Sở Nội vụ  
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Ghi chú 

 Hàng năm công bố chỉ số DCI, các sở, ban, ngành, huyện/thành phố 

có thành tích cải thiện môi trường kinh doanh xếp tốp đầu đã được UBND 

tỉnh tặng thưởng bằng khen, nhưng những sở, ban, ngành, huyện/thành phố 

xếp hạng thấp thì Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vẫn chưa 

vận dụng tiêu chí xếp hạng DCI để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ 

chức cơ sở đảng với các chi, đảng bộ và người đứng đầu theo như kết luận 

trên đã đề ra, dẫn đến các sở, ban, ngành, huyện/thành phố xếp hạng thấp 

chưa trách nhiệm và nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh. Như vậy, Chỉ 

số DCI kém phát huy tác dụng, sẽ dẫn đến chỉ số PCI (chỉ số cạnh tranh cấp 

tỉnh) sớm bị tụt lùi so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sau khi công bố chỉ số DCI 

năm 2020 và các năm tiếp theo. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kính đề nghị Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét vận 

dụng Kết luận số 16-KL/ĐUK ngày 29/4/2016 về kết luận hội nghị phối hợp 

lãnh đạo cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đảng ủy 

khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh cấp tỉnh, tránh bị tụt lùi so với những kết quả mà tỉnh đã nỗ 

lực phấn đấu đạt được trong nhiều năm qua. 

1.23 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Hiện nay các vướng mắc của Doanh nghiệp và người dân phần lớn là 

do các Sở, Ban, ngành huyện, Thành phố do các yếu tố khách quan và chủ 

quan đã áp dụng văn bản quy phạm pháp luật chưa đúng dẫn đến khiếu nại, 

khiếu kiện và khởi kiện ra tòa hành chính với số vụ việc hàng năm ngày càng 

tăng. 

Đề nghị UBND tỉnh cho thành lập tổ tư vấn áp dụng pháp luật trên địa 

bàn tỉnh; giao cho Sở tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan tư pháp trên 

địa bàn tỉnh và các Sở, Ban ngành huyện, Thành phố liên quan để tư vấn, giải 

quyết vướng mắc ngay sau khi các Doanh nghiệp và người dân có kiến nghị 

đảm bảo tính độc lập, khách quan, không vụ lợi hoặc lợi ích nhóm nhằm 

Sở Tư pháp  
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Ghi chú 

thượng tôn pháp luật và giảm thiểu việc khiếu nại, khiếu kiện, khởi kiện ra tòa 

như hiện nay góp phần nâng cao chỉ số pháp lý trong cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh tránh để chỉ số cải thiện môi trường 

kinh doanh cấp tỉnh PCI bị tụt lùi. 

2 Các ý kiến, kiến nghị khác tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 01 năm 2021 

 

Bà Đặng Thị Vân Anh  

Giám đốc Công ty TNHH 

TMDV và du lịch Thành 

Tuyên, địa chỉ: Số nhà 426, 

đường Quang Trung, tổ 18, 

phường Phan Thiết, TPTQ 

Đề nghị xem xét di chuyển biển “cấm đỗ” đối diện số 180 đường Nguyễn 

Văn Cừ để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh nhà hàng của doanh 

nghiệp.  

Sở Giao thông Vận tải 

 

Đề nghị có một bộ phận tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã về bao bì, giá để 

có sản phẩm ổn định về giá, mẫu mã đẹp nhằm giới thiệu cho khách du lịch, 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương. 

Sở Công thương  
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