
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Số:         /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

 Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,  

vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm các thành viên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

2. Tổ phó: 

- Ông Nguyễn Minh Tài, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất 

và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; 

- Ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bà Trần Thị Mỹ Ái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường trực. 

3. Các Tổ viên: 

- Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 



- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

- Ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp 

chỉ đạo, điều hành các chuyên viên giúp việc). 

4. Các chuyên viên giúp việc: 

- Ông Nguyễn Đức Thạnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

- Ông Trần Hoàng Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban 

Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;  

- Ông Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây 

dựng; 

- Bà Hà Thị Lê Vân, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh. 

Điều 2.  

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác 

- Nắm bắt, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua tất cả 

các kênh thông tin. 

- Tổng hợp tình hình, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị 

của doanh nghiệp; điều phối các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo, phối hợp triển khai các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp; 

- Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Tổ 

trưởng Tổ công tác. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng triệu tập cuộc họp 

bất thường hàng tuần. Ngoài các thành viên chính thức, Tổ công tác có thể 

mời đại diện các cơ quan, địa phương có liên quan và chủ đầu tư tham dự để 

làm rõ hoặc tham vấn về những vấn đề, nội dung có liên quan. 

 - Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết 

quả giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp, biện pháp, 

chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ công tác sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi Tổ trưởng ký; sử 

dụng con dấu của cơ quan nơi công tác khi Tổ phó ký các văn bản liên quan 

đến hoạt động của Tổ công tác.  

3. Tổ công tác được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách tỉnh để chi các hoạt 



động thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh 

quyết định. 

Điều 3. Đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp 

1. Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Quảng 

Ngãi (Ông Trương Minh Sang, số điện thoại 0905.339.891, Email: 

tmsang@quangngai.gov.vn). 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành 

phố Quảng Ngãi (Ông Nguyễn Đức Thạnh, số điện thoại 0914.740.777, 

Email: ndthanh-ttxtdt@quangngai.gov.vn). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 5; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Quảng Ngãi; 

- VPUB: CVP, PCVP, các PN/cứu, CBTH; 

- Lưu: VT, P.Thhtlvan136. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Căng 
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