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      ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN PHÚ TÂN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       

       Số: 392/BC-UBND            Phú Tân, ngày 28  tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp  

và Tổ Giúp việc huyện Phú Tân tháng 02/2020 

                

1. Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp: 

Trong tháng 02/2020, UBND huyện Phú Tân đã tiếp, hỗ trợ 04 cơ sở, 

doanh nghiệp, lũy kế 4 lượt. 

- Ngày 12/02/2020, Ủy nhân dân huyện có tiếp và làm việc với Đại diện 

Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển kinh tế Quốc gia DONEGROUP về tìm vị 

trí đầu tư lĩnh vực nông sản. Ủy ban nhân dân huyện đã giới thiệu khu đất trong 

Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Trung và giới thiệu về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để lập thủ tục đầu tư. 

- Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện có tiếp và làm việc với Công 

ty TNHH Đầu tư XNK Nam Khang, tại 9/73 Bùi Quang Là, P12, Q Gò Vấp, 

TP.HCM để tìm vị trí đất thuận lợi mở cơ sơ sản xuất, kinh doanh. Ủy ban nhân 

dân huyện đã giới thiệu các khu đất để Doanh nghiệp lựa chọn. 

- Ngày 26/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện có tiếp và làm việc các doanh 

nghiệp về đầu tư, khai thác chợ Hòa Bình và sân chợ Bắc Cái Đầm. Qua đó đã 

hướng dẫn doanh nghiệp lập thủ tục đầu tư, khai thác. 

2. Kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan doanh nghiệp: 

Trong tháng 02/2020, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 

1.782 hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực Đất đai, Môi trường, thuế, công 

thương, tư pháp.… tỷ lệ hoàn trả đúng hẹn 100% (biểu gửi kèm). Lũy kế đã tiếp 

nhận và giải quyết 3.628 hồ sơ. 

Trên đây là kết quả hỗ trợ Doanh nghiệp và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên 

quan doanh nghiệp, người dân tháng 02/2020 của huyện Phú Tân, nay báo cáo./.   

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Dương Văn Cường  

  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Báo An Giang; Sở Nội vụ; 

- Phòng VHTT, Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT. 
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