
1

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:            /BC-STNMT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Khánh Hòa, ngày         tháng  11  năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả Hội hội đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2018 

của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính hành chính 
năm 2018, ngày 15/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị đối 
thoại với doanh nghiệp Lần 2 năm 2018 về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 
kết quả cụ thể như sau.
        I. Thành phần tham dự hội nghị:
          - Sở Tài nguyên và Môi trường: Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở chủ trì Hội 
nghị; các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở;
         - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Phó trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội 
vụ;
         - Cục Thuế tỉnh bận việc xin vắng mặt, (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, VCCI tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng có mời 
nhưng vắng mặt).
         - Lãnh đạo các Doanh nghiệp: có đại diện 08 doanh nghiệp đến dự (trên tổng 
số 80 doanh nghiệp Sở đã mời).
         II. Kết quả Hội nghị đối thoại doanh nghiệp:

  Mở đầu Hội nghị, Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị đã 
thông báo kết quả giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị tại Hội nghị đối thoại 
lần I năm 2018 ngày 24/5/2018.

  Hội nghị tập trung đối thoại, thảo luận các nội dung theo Giấy mời: 
          - Việc thực hiện cơ chế, chính sách lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi 
trường; 
          - Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi 
trường; 

  - Giải quyết các vấn đề thanh tra, khiếu nại lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường; 
          - Các vấn đề về giá đất, bồi thường và tái định cư; 
          - Thái độ ứng xử trong giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.



2

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp: 
1.  Công ty CP Nước giải khát Sannet Khánh Hòa kiến nghị cho phép công ty 

mở rộng quy mô nhà máy tại khu vực Vườn dừa, xã Cam Thịnh Tây, Tp Cam 
Ranh. 
         Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị đề nghị Công ty làm Tờ 
trình xin chủ trương của UBND tỉnh và giao Chi cục Quản lý đất đai hướng dẫn 
Công ty làm các thủ tục.

2. Công ty TNHH Mạnh Cường có ý kiến:
- Chưa đồng thuận với tỉ lệ quy đổi khoáng sản Mỏ đá Núi Bồ Đà, xã Vạn 

Hưng, huyện Vạn Ninh, đề nghị Sở điều chỉnh quy định về tỉ lệ quy đổi phù hợp 
với mỏ đá Bồ Đà; 

- Chưa đồng ý với mức thu tiền cấp quyền khoáng sản, việc Sở Tài nguyên và 
Môi trường tham mưu thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa công bằng 
giữa các doanh nghiệp;

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị đã tiếp thu ý kiến của 
Công ty TNHH Mạnh Cường; đồng thời giao Phòng Khoáng sản phối hợp với các 
Sở, ngành, Hiệp hội có liên quan thành lập Hội đồng xác định khối lượng tỉ lệ quy 
đổi khoáng sản thực tế tại Công ty TNHH Mạnh Cường và 2 Công ty khác để làm 
cơ sở tham mưu UBND tỉnh. Thời gian thực hiện trong Quý I năm 2019.

Với tinh thần cởi mở trao đổi thẳng thắn, các ý kiến của các doanh nghiệp đã 
được Lãnh đạo Sở tiếp thu, giải đáp rõ ràng, được các doanh nghiệp nhất trí. Nếu 
doanh nghiệp còn chưa rõ nội dung giải đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề 
nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp tại phòng, đơn vị chuyên môn của Sở để được 
giải đáp cụ thể.

III. Kiến nghị
 Qua các cuộc đối thoại doanh nghiệp tại Sở hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi 

trường nhận thấy: số các doanh nghiệp tham dự đối thoại quá ít so với số doanh 
nghiệp được mời, không mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời nhiều nội dung các 
doanh nghiệp hỏi vượt quá thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường phải chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
          Do vậy, để việc tiếp xúc và đối thoại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đề nghị không tổ chức Hội nghị đối thoại hàng năm tại Sở 
Tài nguyên và Môi trường mà đưa vào Hội nghị đối thoại định kỳ do UBND tỉnh 
chủ trì hàng năm. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ nội dung đối thoại của Sở Tài 
nguyên và Môi trường ra khỏi kế hoạch  cải cách hành chính của tỉnh và của Sở.

Trên dây là kết quả Hội nghị  đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2018 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường.  
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  Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban GĐ Sở;
- CCQLĐĐ, P.KS (T/h);
- Các Doanh nghiệp/công ty tham dự;
- Lưu: VT, PCVP, Huy.

         GIÁM ĐỐC 
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