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THÔNG BÁO  

Kết quả tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 22 tháng 10 năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 735/KH-SKH ngày 06/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực 

hiện dự án đầu tư; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cũng như những chia 

sẻ, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chính quyền địa 

phương. Ngày 22/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ triển khai tổ chức Chương trình “Cà phê 

Doanh nhân”. Tại Chương trình có 05 doanh nghiệp tham gia; trong đó có 03 

doanh nghiệp có kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: 

I. Nội dung kiến nghị: 

1. Kiến nghị thứ nhất: Công ty TNHH Công nghiệp Đạt Thành kiến nghị 

hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất và thực hiện dự án tại xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. 

2. Kiến nghị thứ hai: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp - DV - DL - Thương 

mại Tân Thịnh kiến nghị một số nội dung sau: 

- Đề nghị UBND huyện Đắk G’long điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025 để phù hợp với mục tiêu dự án được phê 

duyệt (điều chỉnh vị trí thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long với diện tích 

53.966,6 m2) HTX thực hiện dự án. 

-  Trường hợp không thể điều chỉnh cục bộ được thì điều chỉnh sang vị trí tại 

khoảnh 9, tiểu khu 1783, thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long. 

3. Kiến nghị thứ ba: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị về phương án 

giải quyết một số vướng mắc có liên quan đến tài sản thuộc dự án: Chợ Quảng Tín. 

II. Thống nhất phương án xử lý kiến nghị: 

1. Kiến nghị thứ nhất: Để có cơ sở xử lý nội dung kiến nghị nêu trên, đề 

nghị Công ty TNHH Công nghiệp Đạt Thành cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên 

quan để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành và 

địa phương nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất để thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

2. Kiến nghị thứ hai: Để giải quyết dứt điểm đối với các nội dung kiến nghị 

của Nhà đầu tư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì tổ chức cuộc họp với 
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UBND huyện Đắk Glong và các Sở có liên quan. 

3. Kiến nghị thứ ba: Về nội dung vướng mắc nêu trên trên của dự án: Chợ 

Quảng Tín, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh và trong thời gian tới, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh tổ chức họp với các đơn vị có liên 

quan để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của dự án đảm bảo đúng theo 

quy định của pháp luật. 

Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên 

hệ Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Luân; Số điện thoại liên 

hệ: 0973.433.661) để được hướng dẫn, hỗ trợ./. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: XD, TN&MT, CT; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 

- UBND các huyện: Đắk R’lấp, Đắk G’long ; 

- Công ty TNHH Công nghiệp Đạt Thành; 

- Hợp tác xã Nông lâm nghiệp - DV - DL - 

Thương mại Tân Thịnh; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đằng tải website của Sở); 

- Lưu: VT, KTĐN (TL). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Đình Ninh 
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