
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  

Số:       /SKHĐT-DNKTHT 

V/v tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn 

và triển khai thực hiện các cơ chế,         

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu         

tác động của dịch bệnh Covid-19 

          Vĩnh Phúc, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

 

             Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; Giao thông Vận tải; 

Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Công 

Thương; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; 

Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ban 

quản lý các khu công nghiệp; Ngân hàng Nhà nước - Chi 

nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Liên 

đoàn Lao động tỉnh; Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. 

     - Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

                                 - UBND các huyện, thành phố; 

                                 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

       

Thực hiện Văn bản số 2927/UBND-CN2 ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, trong đó 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định hiện 

hành của nhà nước, đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan 

khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn 

bản nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ 

chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định của Chính phủ, các 

bộ, ngành trung ương về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu tác động 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để các đối tượng này biết, lập hồ sơ, thủ tục 

và được xem xét, giải quyết kịp thời (Sao gửi kèm theo các Văn bản của Chính 

phủ: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hành Nhà nước Việt 

Nam; Công văn 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 của Tổng cục Thuế; Công văn 

860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn 

245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Văn bản số 

2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương…). Yêu cầu công khai 

hướng dẫn trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và của đơn vị chậm nhất 

trước ngày 24/4/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-897-TCT-QLN-2020-gia-han-nop-thue-mien-tien-cham-nop-do-dich-benh-Covid-19-436648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx


 

2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách mới 

thuộc thẩm quyền của tỉnh để hỗ trợ thêm đối với những doanh nghiệp, người 

lao động chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Báo cáo UBND tỉnh 

chậm nhất trước ngày 27/4/2020 (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh). 

3. Đẩy mạnh việc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công 

nghiệp, các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giải quyết 

vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung giải quyết các thủ tục 

hành chính cho nhà đầu tư để rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp, 

nhà đầu tư và kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; những nội dung vượt thẩm quyền, yêu 

cầu tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với các bộ, ngành 

trung ương xem xét, giải quyết. 

Các nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình thực 

hiện và định kỳ hàng tháng (trước ngày 24) gửi Văn bản về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, DNKTHT. 

  (TH- .....b)     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Quang Thắng 
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