
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v xem xét, giải quyết đề nghị 

của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

về tháo gỡ khó khăn trong sản 

xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp trong giai đoạn ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 

 

 
 

             Kính gửi:  

- Các Sở:  Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

  Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông  

  vận tải; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.  

 

 

Xem xét Báo cáo số 11/BC-HHDN ngày 23/3/2020 của Hiệp Hội doanh 

nghiệp tỉnh về tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn 

chủ động xem xét, giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 

số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

128/UBND-KTTH ngày 21/02/2020 về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho  

doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona (Covid-19) gây ra; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt   

thẩm quyền.  

2. Giao cho các cơ quan thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết các kiến nghị: tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các 

đơn vị, sớm thông báo kế hoạch các dự án đầu tư công, đầu tư dự án đã có kế 

hoạch, ưu tiên hạch toán, ứng vốn trên cơ sở các hợp đồng dự án đầu tư xây 

dựng, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xét duyệt, thẩm định. 
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b) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chủ động 

phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị: đẩy nhanh việc giải 

phóng mặt bằng để các doanh nghiệp có điều kiện khởi công xây dựng.  

c) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết  kiến nghị: đề nghị cho chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN cho lao động, 

không tính lãi chậm nộp đối với các đơn vị nộp chậm.  

  d) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các 

kiến nghị: đề nghị xem xét cơ chế miễn giảm/chậm nộp đối với một số loại thuế 

áp cho các doanh nghiệp, giảm, cho chậm nộp thuế GTGT, thuế TNDN, và các 

loại thuế khác, đồng thời cho phép nộp chậm từ 6 - 12 tháng; giảm tiền thuế sử 

dụng đất, lùi thời gian thu thuế, các loại phí.  

đ) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết kiến nghị: giảm chi phí cầu đường đối với các đơn vị vận tải hàng hóa. 

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám 

sát các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi trong việc thu phí lưu kho bến, bãi 

đảm bảo theo đúng quy định. 

  g) Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

giải quyết kiến nghị: hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giảm lãi suất, giãn thời gian trả nợ 

tiền, khoanh vùng nợ đối với các doanh nghiệp sử dụng vốn vay. 

h) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị: 

đề nghị có sự kiểm soát của Nhà nước trong việc cung ứng các mặt hàng y tế 

phục vụ phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay để mọi người có điều kiện 

mua sử dụng.  

i) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các cơ 

quan liên quan giải quyết kiến nghị: đề nghị kiểm tra, rà soát các mặt hàng nhu 

yếu phẩm, giá cả thực phẩm trên thị trường để tiến hành bình ổn giá cũng như 

hạn chế tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.  

(Báo cáo số 11/BC-HHDN được gửi kèm theo qua Chương trình iOffice, 

trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).                                                                                                                                                                                                                                                         

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NN&PTNT, XD, LĐ-TB&XH, VH-

TT&DL, NgV; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh, Cục Hải quan, Thanh tra tỉnh; 

- Cục Quản lý Thị trường tỉnh; 

- Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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