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- Danh gia thi•rc tring tac dQng va cac nhiçm vy, giai phap cap bach thao go' 

khó khàn cho san xut kinh doanh, bão dam an sinh xã hi &ng phó vói 
dich bênh Covid-19 

I. THIIC TRANG ANH H1fONG TAC DQNG CUA D!CH BENH 
COVID-19 DEN PI{AT TRIEN KINH TE - XA HO! CUA TNH: 

Djch viêm dwng ho hp cp do chüng mcii cUa virus Corona (Covid-19) 
büng phát thãnh phô VU Han (tinh Ho Bàc, Trung QuOc) tir tháng 12/20 19 
dang diên bién phrc tap, khó hthng, ngày càng lan rng, có nguy ci büng phát 
ti nhiêu quôc gia, khu virc trên the gi6i; dà tác dng và ânh htr&ng rat hn den 
nén kinh té toàn câu, trong do có Viêt Nam và tinh Quàng Trj. Các hoat dng 
xuât, nhp khâu; luu thông, vn chuyén hang hóa, hành khách; các linh virc djch 
vi y tê, giáo dic, an uông, itru trii, giãi trI, nhât là du ljch bj ãnh hixâng rO ret. 
MOt so ngành, lTnh virc san xuât btxc dâu bj ánh huâng, có nai thiéu hit lao 
dng tam thai, gián dotn chuOi cung lrng nguyen, vt lieu dâu vào, gay dInh tr 
hoit dng san xuât, kinh doanh. Nhiêu doanh nghiêp, nhât là doanh nghip 

nho 

và vira, doanh nghiêp trên dja bàn do cO djch phãi thu hçp san xuât kinh doanh 
hoc tam ngrng hot dng. 

1. Di vói san xut nông nghiép, lam nghip và thüy san 
Trung Qu& là thj trithng Ian nht d tiéu thii các san phm tr nông 

nghiêp lam nghip và thciy san chü 1irc cüa tinh ta, trong bôi cành Covid-19 din 
biên nghiêm tr9ng, phirc tap, chua dir báo duçic thai diem két thOc nên vic xuât 
khâu nông san sang Trung QuOc gp khó khãn, nhât là các mt hang nhi.r: tinh 
bt san, chuôi, chanh leo, san phãm thUy san. Ben canh do, tInh hInh han han và 
bnh djch trén cay trông và vt nuôi (djch tãlan Châu Phi, bnh khãm Ia san, 
sâu keo müa thu;..) càng lam tao  ra them nhiêu thách thrc cho khu virc kinh tC 
có sO dan cix chiém gân 70% dan 

so toàn tinh. 
a. Dó'i vói các mt hang nóng san, trông tnQt. Hin nay, CO han 10.000 t.n 

tinh bt san cUa Nba may tinh bt san Hixàng Hóa ton kho, mt hang chuOi qua 
khOng xuât di.rçic sang thj tnrang Trung QuOc. Doanh nghiêp và ttx thrcTng phãi 
tim sang thj tru&ng a Thai Lan, Lao dé tiêu thi, tuy nhiên giá chuôi giãm tir 
l.500-2.000dOnglkg so vai tnrac khi co djch Covid-19 lam ánh ht.rang rat l&n 
den d&i sOng cUa ngi.rai dan và san xuât, kinh doanh cüa các doanh nghip. 

b. Do'i vó'i các mçt hang thüy san: Tng san Iuçng thUy san 03 tháng du 
nàm 2020 dat 8.488,5 tan, trong do khai thác 7.287,5 tan, nuôi thüy 

san 1.201 
tan. Tuy nhiên, do ânh hu&ng cUa djch bnh Covid - 19, viëc tiêu thii các san 



phm tü ch bin thüy san gp nhiu khó khàn không xut khu ra nuâc ngoài 
duçic, nhât là thj tru&ng Trung Quôc. 

Giá Ca CC mt hang có nhiu bin dng lan nhx: cá cam, ruc giá ban ti's 
14.000d - 17.000dlkg thâp han so vói cüng k' tr 5.000d-7.000d. Dc bit, giá 
torn the chân träng giãm so v&i cUng k' (giãrn 50-70 triu dông/tân); theo thông 
kê nhanh, trong thai gian tâi, san lucing torn nuôi sêthu hoach khoâng 625 tan 
(size tir 35 - 100 con/kg) nhung dr báo giá torn có the giãm so vói cüng k' närn 
ngoái. 

c. Ddi vái các mat hang chãn nuói gia sic, gia cam. 

- TInh hInh djch bnh trên dan gia süc, gia cam phirc tap, dc bit là bnh 
djch ta 1cm Châu Phi vai t' 1 gay chêt cao nên hin nay giá ca 1cm giông tang 
cao và khan hiêm nén nguai chän nuOi gp nhiêu khó khãn trong vic tái dan. 

- Các thông tin sai 1ch v tInh hmnh djch bnh trên mng xã hi và giá Ca 
thjt lcmn cao han nhiêu so vai các näm truac, mt khác, do ành hi.rOng cUa djch 
bnh Covid-19 nên ngixai tiêu dung có tam l' e ngai dôi vai vic tiêu dung thjt 
1cm và den nhQng ch dông ngi.thi, nhât là chcm nên ánh hi.r&ng nhiêu den vic 
tiêu thii thjt và các san phâm chAn nuôi, lam giám san 1ung tiêu thii thjt trén dja 
bàn tinh (ithc giâm khoáng 10% so vai cüng k' näm 2019). 

d. Di v&i các mat hang thu5c linh vtc Nông lam san và Thiy sán. 

Trên dja bàn tinh hin co 439 ca s& san xut, ch bin san phm nông, 
lam, thüy san và 04 ca so chê biên san phâm xuât khâu chü yêu ye san phâm 
thüy san, tnrOc tInh hInh din biên phüc tap  cüa djch bnh Covid- 19 dir báo san 
xuât chê biên san phâm nông, lam, thüy san có the bj ânh hi.thng và tác dng 
manh. 

p. ., A 2. Doi v01 san xuat Cong nghiçp 

- Các doanh nghip hoat dng trong lTnh vrc cong nghip ch bin, ch 
tao trên dja bàn tinh chju ânh hithng n.ng nê nhât. Phân ian các doanh nghip 
nay gp khó khän trong tuyen ding và duy trI lao dng; các dan hang nguyen 
ph11 lieu phiic v11 san xuât bj chrn, nhât là ngành may mc thiêu nguyen vt lieu 

dê san xuât. Mt khác, do phãi thrc hin các cong doan kiêm djch tai  các ccra 
khâu, càng nên thai gian vn tãi, thông quan hang hóa bi keo dài dn den doanh 
nghip bj di chi phi. Do djch bnh dang lan rng trên the giOi, ánh hithng den 
nhiêu nuOc nén thj twang xuât khâu có phân thu hçp, các dan hang xuât khâu 
giãm cã ye sO hiçing, giá Ca, nhat là dOi vOi các mt hang nhu dam, viên nén... 

- TInh chung 2 tháng du näm 2020, chi s' san xuAt cong nghip dat  mrc 
tang 11,46% so vOi cüng kS'  nAm tnrOc (thâp han mac tang bInh quân cua näm 
theo chi tiêu ké hoach dê ra - tang trên 14% so vOi nAm 2019). Trong do: Ngành 
cong nghip khai khoáng tang 17,82%; cOng nghip ché biên, chê tao  tang 
10,77%; san xuât và phân phôi din, kbI dot, nuOc nóng, hal nuOc và diéu hOa 
không khi tang 13,62%; cung cap nuOc, hoat dng quãn 1 và xO l rae thai, 
nuOc thai tang 2,57% so vOi cüng kS'  näm truOc. 
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3. Doi voi thirong mi, d!ch vIii va dii Itch: 

a. Thuvng mgi - djch vy: 

- Do djch bnh nên ngthi dan han  chê di 1i, mua sm, tiêu dung, giãi 
tn... nén süc rnua trén thj tru&ng siit giàm m,nh, cac nba hang, khách sin hoat 
dng cam chirng; kinh doanh djch v 4n tâi gp nhiêu khó khän. 

- TInh chung 2 tháng du nãrn 2020, tng mirc ban lé hang hóa và doanh 
thu djch vt wc dtt 5.347,69 t dông, tang 7,16% so vâi cüng k' nám tnithc 
(mirc tang nay cüng thâp hon nhiêu so vói chi tiêu ké hoach  dê ra - tang trên 
11,4% so vi nãm 2019). 

Riêng tháng 02/2020, tng mirc ban lé hang boa và doanh thu djch vit 
dat 2.452,72  tS'  dông, giãm 15,28% so vâi tháng truic và chi tang 4,55% so 
vâi cüng kS'  näm tri.rc. Trong do, tong mrc ban lé hang hóa dt 2.134,77 t' 
dông, so vâi tháng truOc giãm 1 6,07% và so vâi tháng cüng kS'  nãm truóc tang 
6,06%; khu vIrc djch vii hxu trO, an uông dat  2 16,41 t dông, so vâi tháng trjâc 
giãm 10,09% và so vci cüng kS'  närn trithc giãm 7,21%; khu vrc 1 hãnh và 
hoat dng ho trçi du llch dat 1,01 t' dông, so vth tháng truOc giãm 52,12% và so 
vOi cüng k' nãm tnrâc giám 62,43%; khu vrc djch v1I khác dat  100,53 t dông, 
sovth tháng tnróc giãm 8,89%, so vth cüng kS'  näm tni.râc tang 3,43%. 

b. Djch vy du ljch: 

- Trên dja bàn tinh hin CO 187 co sâ 1uu trO, trong do, 62 khách sin 1 - 4 
sao, 125 nhà nghi, chü yêu tp trung tai  thành phô Dông Ha: 65 co si, cOn lai là 
& cáC huyn, thj xa; có 21 doanh nghip Ift hành (trong do 10 doanh nghip lü 
hành quô té). Do ành hithng cüa djch bnh Covid- 19 nén hoat dng kinh doanh 
du ljch djch vii bj ãnh hi.r&ng rat lan. Lrçmg khách du ljch den tinh tiêp tic giãm 
manh; các djch v11 10 hành, h.ru trü, 4n chuyên hoat dng cam chirng. Theo báo 
cáo cüa các doanh nghip du ljch, t1r dâu näm den nay, hoat dng kinh doanh tai 
co sâ Ii.ru trO giãm ttr 60% den 70% so v&i cüng kS'  nãm 2019. Lixçing khách t&i 
các diem di tIch ljch s0 cách mng cüa tinh giám tr 75% - 85%. 

- Ngày 15/3/2020, UBND tinh có Cong van s 1015/IJBND-VX chi dao 
tam drng  hoat  dng don tiêp khách du ljch, tham quan tai  các di tIch ljch si'r - 
van hóa, danh lam thäng cânh yà các khu, diem du ljch trén dja bàn tinh kê tü 
lüc 7 giO 00 ngày 18/3/2020 dê phOng chông djch bnh. Dii kiên, lixcing khách 
quôc tê den Quâng Trj trong tháng 3/2020 giãm khoãng 90%, sôkhách du ljch 
ni dja giâm den 85%; den hét tháng 4, lixqng khách du ljch có the tiêp ttic giám 
75 - 85%. 

S A 4. Tinh hinh xuat nhp khau: 

Nh0ng tháng dAu näm 2020, các hoat  dng co bàn lien quan Cong tác 
quán 1 ye hái quan có chiêu hu&ng giãm so vâi cüng k' näm 2019, ci the: 
thông quan 1.4 12 ti khai XNK, giám 6,37%; tr9ng !l.rcYng hang boa XNK 
180.790 tan, giãm 69,13%; kim ngch XNK dat  51 triu USD, giâm 34,28%; chi 
có hoat dng XNC tang do nhu câu di lai  trong djp Tet Nguyen dan: pht.rang tin 
vã tái XNC 25.142 k9t, tang 15,33%; hành khách XNC là 103.732 hrqt, tang 
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20,11%. TInh dn 12/3/2020, thu xu.t nh,p khu dt 69,6 t dng, giãm 56,2% 
so vd cüng k' näm 2019. 

5. Di vói cong tác lao dng, vic lam - an toàn lao dng, giáo ditc 
ngh nghip 

- Mt s doanh nghip FDI dóng trén dja bàn g.p khó khan do lãnh dao 
doanh nghip, can b k thut là ngithi nuóc ngoài ye qué an Têt Nguyen dan 
t?m th?.ii chua duqc quay tr& lai  &m vj dê lam vic nén ành hrng den tién d 
san xuât cüa doanh nghip. 

- Mt s doanh nghip trén dja bàn tinh thiu nguyen 4t lieu d san xut, 
dông th?yi xuât khau hang hóa ra nuâc ngoài cüng gp nhiêu khó khän nên ãnh 
huàng rat ln den vic lam cüa ngui lao dng. 

- Thj tri..thng xut khâu lao dng cüa tinh Quâng Trj nói riéng toàn qu& 
nói chung chü yéu là các nuâc dang bj djch Covid- 19 büng phát nghiém tr9ng 
và to chIrc y té the gii (WHO) dã khuyên cáo nâng len dai  djch toàn câu nén so 
hxcing tham gia xuât khâu lao dng nãrn 2020 tôc d tang tnrâng chrn lai. 

- Các co sâ giáo diic ngh nghip tam  thii cho h9c sinh, sinh viên nghi 
bce lam ãnh hu&ng den tiên d thrc hin chxong trInh, ké hoach  näm hoc; vic 
triên khai cong tác tuyén sinh, dào tao  lao dng các cap trInh d nãm 2020 theo 
do cüng bj ành huàng. Mt sO ngành, lrnh virc san xuât buc dâu bj ãnh hu&ng, 
có noi thiêu hijt lao dng tam  thi, gián doan hoat dng san xuât kinh doanh; 
dc bit là cac doanh nghip có si'r ding lao dng ngixôi nixóc ngoài; hoat  dng 
hqp tác quOc té trong lTnh vrc giáo diic nghê nghip theo do cUng bj gián doan. 

- Tác dng cüa djch bnh Covid-19 phn nào ãnh hu&ng dn vic lam, thu 
nhp cüa ngui lao dng dan den vic giám sO lirng ngthi tham gia BI-D(H, 
BHYT, BHTN cüng nhu tInh hInh nq dung tién dOng BI-IIXH, BHYT, BHTN. 
Thñ gian tói, neu djch bnh diên biên phüc tap,  tác dng manh  den hoat dng 
san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip cüng nhixthu nhp cüa ngui dan thI có 
khà näng khó hoàn thành ké hoach thu, phát trién doi tuçmg tham gia BHXH, 
BFIYT, BHTN näm 2020, tir do ãnh hi.rOTlg den quyén li tham gia và thii htrâng 
các ché d, chInh sách ye BFD(H, BHYT trén dja bàn tinh. 

II. NHIM VIJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 

Th%rc hin Cong van s 79-CV/TW ngày 30/01/2020 cüa Ban BI thi.r 
Trung uong Dãng tai,  chi  dao  cüa Thu tithng ChInh phü tai:  Chi thj sO 05/CT-
TTg ngày 28/01/2020, Chi thj so 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chi thj sO 
1 0/CT-TTg ngày 25/02/2020 và Chi thj sO 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 ye các 
nhim vi, giái pháp cap bach tháo g khó khän cho san xuât kinh doanh, bào 
dam an sinh xã hi trng phó vOi djch Covid- 19, các giài pháp phOng, chông djch 
dé ra tai  các van bàn chi dao  cüa ChInh phü, Thu trng ChInh phü và Ban Chi 
dao quôc gia v phông chong djch Covid- 19, 

Quán trit phucing châm chi dao  cüa Dãng và ChInh phü "chng djch nhu 
chông gic"; DOng thi dê tp trung thirc hin "nhim vii kép" là vra tich circ 
phông chOng djeh Covid-19 eó hiu qua, vira bäo dam thirc hin hoàn thành cáe 
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m1ic tiêu, nhim vt ra trong K hoach  phát trin kinh t - xà hi nàm 2020; 
UBND tinh yêu câu các S&, ngành và dja phumg phát huy tinh than trách 
nhirn, chü dng sang tao, quyêt 1it hành dng, no lire phân dâu vâi quyêt tam 
cao nhat to chüc thirc hiên nghiêm tiic, kjp thôi, hiu qua các nhim vii, giài 
pháp cap bach tháo gO' khó khàn cho san xuât kinh doanh, bão dam an sinh xã 
hi 11ng phó vi djch bnh Covid-19 nhu sau: 

1. Nm chàc tInh hInh, thi'c hin t6t cong tác thông tin tuyên truyn, 
on dlnh  tam 1 dê day minh san xuât, kinh doanh 

- Thông tin kjp thi, chInh xác v din bin djch bnh và cong tác phông, 
chông djch, nhât là các chü trtroiig, bin pháp cüa Dãng, ChInh phü, không dê 
ngithi dan hoang mang, 10 lang hoc chü quan, lo là; tuyt dôi tin tuâng vào sr 
lânh dao  cüa Dãng và diêu hành cüa ChInh phü trong 1rng phó vi djch bnh 
Covid-19. 

- Truyn thông giáo diic src khOe, nâng cao nh.n thüc cüa ngithi dan d 
ehü dng phông bnh và hçp tác vói co quan y tê trong phOng, chông djch. 

2. Kim soát t6t djch bnh 

- Thirc hin t& vic khoanh yang, cách ly nhu'ng ngñ nghi nhim. Di 
vói ngr?ii nghi nhiêm thuc din cách ly ttp trung phâi thrc hin ditng chi do 
cüa Thu tuóng ChInh phU tti Thông báo so 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 cüa 
Van phông ChInh phü; phân dâu khOng dê trên dja bàn có ngixi di.rong tInh vYi vi 
rut Covid-19. Xây dirng kjch bàn dua sinh viên, ngithi lao dng cüa Quâng Trj ye 
nisc tü khu vuc có djch bnh. 

- Di vói hang hóa qua biên giâi: Thirc hin theo dung Cong vn s 
808/VPCP-KTTH ngày 05/01/2020 cüa Van phông ChInh phü. 

- Sam nghiên ciru vic t chüc xét nghim djch bnh Covid-19 ti tinh d 
chü dng 1rng phó vâi các tInh huông xâu nhât 

- T chirc thire hin nghiém vic kirn djch y t, khai báo y t, each ly, 
giám sat chat  chê, bào dam yêu câu phông chOng djch theo quy djnh 

- Thirc hin nghiêm chi dao  cüa ChInh phü và các B, ngành có lien quan, 
chü dng, sn sang tiêp nhn, each ly y tê tp trung tai  tuyên tinh và tuyên huyn 
tnrâc tInh hInh cOng dan Vit Nam ti1 Lao, Thai Lan nhp cãnh ye mxac 

- Kim soát t6t djch cüm A/H5N6 và han  ch thp nht ãnh hix&ng cüa 
djch bnh gay ra. Không dê xày ra ca mac mâi djch tà 1cm châu Phi; chuân bj tot 
các diêu kiên và tái dan 1cm;... 

- Thirc hin nhu.n nhuyn 3 cong tác: (1) t chirc chng dlch  hiu qua; (2) 
kjp thai thông tin, tuyên truyên và tang cuang kiêm tra, giám sat, xir l mci hành 
vi lai ding tInh hlnh djch bnh dê triic lvi; (3) On djnh tam l, cüng cO niêm tin, 
tao dông thun xã hi trong vic chung tay tham gia phông, chông djch bnh. 

- Quãn l, diu hành linh hot, sfr diing các hInh thüc h9p trirc tuyên, 
tránh tii tip, tp trung dông ngixai. 

- Bâo dam ngân sách cho vic phông chng djch 
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3. Day minh cai each hanh chinh 

- Tip t%lc dy math cãi cách thU tc hành chInh, tp trung don giãn hóa, 
cat giâm các thU tiic nhäm giârn thai gian, chi phi cho doanh nghip. Tang 
cuông các nhóm thU tic hành chInh lien thông, rUt gçn dâu môi, rUt ngàn thii 
gian tiêp nhn, xU 1 vâ trà ho so. Don giãn hóa thU tic, quy trInh, giây phép 
thông quan, bâo dam thông quan hang hóa xuât, nhp khâu nhanh hon. 

- Tip tic ma rng các djch vii cong trirc tuyen mirc d 4; Tang cuang 
tuyên truyên, nâng cao tr l s't'r diing djch v cong trirc tuyên den ngithi dan, 
doanh nghip; darn bâo thai gian giâi quyêt thU tic hành chInh dUng h?n  và sam 
triróc quy djnh cho doanh nghip và ngu?ii dan; tang t' l ho so dàng k doanh 
nghip thirc hin qua m1ng...; m& rng các phuong thUc dào tao, bôi duOTig dôi 
vói di ngU can bO,  cong chirc, viên chUc theo hInh thirc trrc tuyên. 

- Don giàn các thU tiic cho vay san xut, kinh doanh, giâi quyt vic lam,.. 
Day nhanh t l giài ngân cho vay qua Ngân hang chInh sách xA hi tinh. 

4. Cãi thin minh me môi trwrng du tir, kinh doanh 

- Tip tic thrc hin các giài pháptháo gc khó khän cho doanh nghip (tIr 
vic thành 1p doanh nghip den các dieu kin trong san xuât, kinh doanh, np 
thuê,...), tQtp trung giài quyêt thU tijc dâu tu cho doanh nghip, nhât là ye dat dai, 
dâu tix, xay drng,... dé sam khOi cong các dir an và dua cong trInh vào khai thác 
sU ding. Dam bào cung cap din cho san xuât, kinh doanh. 

- Thành 1p các t cong tác - du môi dê lien h vOi các doanh nghip 
(theo nhóm ngành, linh virc) dng viên, kip  thai näm bAt tInh hlnh hoat dng san 
xuât kinh doanh, nhctng khó khAn, vu&ng mac dê phôi hçip giãi quyêt, ho trçi 
hiu qua, phU hçp vói khã näng, diêu kin cUa tinh và quy djnh cUa pháp lut. 

- Thirc hin giàm 1 ãi suit di vài các khoàn vay mai thuc các ngành, lTnh 
viic bj ânh hu&ng do djch Covid- 19; co câu lai  thôi h.n trá nq, miênlgiâm lãi vay 
theo hqp dông tin diing dã k kêt và xem xét cho vay rnOi dé khOi phiic, duy trI 
san xuât, kinh doanh;... Thirc hin tot các giài pháp ye thuê nhAm thUc day san 
xuât kinh doanh. Thirc hin kip  thai chU truong, chInh sách cUa ChInh phU ye 
min, giâm, giàn tiên thuê dôi vói các tru?nghçip gp khó khAn trong san xuât 
kinh doanh; giãn, hoân tiên d np tiên thuê dat cUa nba nuâc cho doanh nghip, 
nguai dan chju anh hu&ng cUa djch bnh. 

- Thirc hin có hiu qua các chInh sách uu dãi (thu& tin diing, dt dai, 
nhân 1irc,...) dê ho trq san xuât kinh doanh, khuyên khIch Ung diing cong ngh 
cao, cOng nghip h trq, san xuât chê biên tiêu thii nông san,... 

5. Dy mnh thu hUt du tir, cIy nhanh tin d giãi ngân các dr Un 

a. Ddi vói các dr an vn ngán sách: 

- Khn truong hoàn thin thU tic du tu, giao h& k hoach vn du tu 
nguôn ngân sách nhâ nuac nAm 2020 ngay trong tháng 3/2020; day nhanh tiên 
d th?c hin và giái ngân kê hoach vOn dâu tu cong con 'ai  cUa nAm 2019 và 
nArn 2020. Hoàn thin các thU tVc  dâu tu theo dUng quy djnh cUa Lut Dâu tu 
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cong di v&i các dir an sir diing ngun vn di phông chung k hoach du ti.r 
cOn trung hn giai doin 2016-2020 và nguôn 10.000 t dông diêu chinh giãm 
nguôn von dr kién bô trI cho cac dir an quan tr9ng quOc gia, trinh Thu tu&ig 
Chinh phü quyêt djnh dê sam triên khai trong nàm 2020. 

- Dy nhanh t4n d hoãn thành mt s cOng trInh thuc Du an Phát trin 
các do thj dcc hành lang tiêu vüng song Me Kong; các cong trInh giao thông 
thuc Dtj an WB4; Dr an di.thng tránh phIa Dông thãnh phô Dông Ha . . .Tiêp tiic 
hoàn thành mt so cong trInh giao thông do thj quan trng trên dja bàn thành phô 
DOng Ha. Triên khai Dir an Phát triên CSHT cho tang truàng toàn din tinh 
Quãng Trj (ADB); 

b. Di vói các d an vn ngoài ngán sách: 

- Tiêp tuc triên khai thirc hin có hiu qua Nghj quyêt so 97/NQ-CP ngày 
02/10/2017 cüa ChInh phü và Chucing trInh hành dng so 94/CTI-ID/TU ngày 
17/10/2017 cüa Tinh üy thirc hin Nghj quyêt so 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 
cüa Hi nghj lan thr näm Ban Chap hành Trung rcing Dáng khóa XII ye tiêp t1c 
cci câu laj,  dôi rnói và nâng cao hiu qua doanh nghip nhà nuâc; Nghj quyêt so 

98/NQ-CP ngày 03/10/2017 ye Chung trInh hành dng cüa ChInh phü Va 
Chucing trInh hành dng sO 92-CTHD/TU ngày 17/10/2017 cüa Tinh üy thrc 
hin Nghj quyét 10-NQ/TW ngày 03/6/20 17 cUa Ban Chap hành Trung wmg 
Dángkhóa XII ye phát triên kinh tê tix nhân trâ thành mt dng hrc quan tr9ng 
cüa nên kinh tê thj trtrang djnh hi.rông xA hi chü nghia. 

- TIch cisc, quyt lit trong cOng tác xüc tin, thu hut du tu; tim kim, hra 
chon cac nha dâu tu chiên 1uc dê dâu tu phat triên dông bô he thông két câu ha 
tang. Giãi quyêt dirt diem các vithng mac dê day nhanh tiên d triên khai các dir 
an,  ha tang quan trpng cüa tinh trong lTnh virc giao thông, nàng li.rçing, chê 
biên,... nhât là các dir an khâi cong mOi k' nim 30 nãm ngày 1p Lai  tinh. 

c. Dó'i vói các dr an vn dcu tw nzthc ngoài FDI: 

- Chü dng phi hcp các doanh nghip du tu trirc tip nuóc ngoài gp 
khó khàn do djch bênh, cp nht thuông xuyên tInh hInh tü các hip hi và các 
doanh nghip kErn dé có bin pháp h trq kjp thôi. 

- Dy rnanh xüc tin, thu hut các d? an du tu nuàc ngoài, san sang don 
lan song chuyên huàng dâu tu ra ngoài Trung QuOc do djch bnh; xüc tiên dâu 
tu cac thj truang mOi, các quôc gia tham gia Hip djnh Dôi tác toan din và tiên 
b xuyen Thai BInh Dixang - CPTPP, Hip djnh DOi tác Kinh tê Toàn din Khu 
virc - RCEP, Hip djnh thucing mai  t1r do Vit Nam - Israel, Hip djnh thirong 
mai tir do EU- Vit Nam - EVFTA, Hip djnh dâu tu EU - Vit Nam - EVIPA,. 

- Trin khai thrc hin Nghj quyt s 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 cüa B 
ChInh trj ye "Djnh hw&ng hoàn thin the ché, chInh sách, nâng cao chat lu'cing, 
hiu qua hçip tác dâu tu' nu'&c ngoài den nãm 2030". Lira chçn ngành, linh rc 
uu tiên thu hut dâu tix dê khai thác lqi the cüa tinh; Lp danh mic các di1 an keu 
gi dâu tu nuâc ngoài giai doan 202 1-2025. 
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6. Phát trin các ngành kinh t 

a. V nông nghiip, lam nghip vâ thzy san: 

- Tip tic phi hçp vâi các dja phxcing phân cong can b barn sat co si 
chi dao  san xuât, phông trlr djch bnh gay hai  trên cay trông vii Dông Xuãn 
2019-2020 nhäm han  ché thâp nhât ãnh hu&ng den nàng suât, san luqng do djch 
bnh gay ra gop phân dam bào san krqng 1i.rcng thrc; 

- Di vói san xut Vi He Thu 2020: Vn dng, chi dao  các dja phi.rYng 
chuyên dôi cci câu cay trông và ban hãnh các chInh sách ho trçi nông dan chuyên 
dôi cci câu giông cay trông, xây drng các mô hInh san xuât thIch ing vi diêu 
kiên kho han:  Dôi vâi các din tIch dam bâo niiâc tuOi, tp trung thâm canh, cci 
câu 100% din tIch sCr ding giông li'ta ngän ngày, crc ngãn dê tiêt kim nuàc 
thai, nâng cao näng suât, hiu qua thông qua các mô hInh lien két san xuât và 
tiêu thi san phâm. Rà soát, xác djnh các vüng, din tIch san xuât kern hiu qua 
tiên hành don ghép, tIch tii rung dat, chuyên dôi Co CU san xuât hiu qua, phü 
hçip vâi diêu kin timg vüng; 

- Chi dao  cac dja ph11ong chun bj các l°ai  4t tir phân bón, giông cay 
trông các IOai  dé to chirc san xuât hiu qua; 

- Tang ci.rangkim djch thirc 4t nông san tai  các chçi du mi, cong ty, 
ci s& kinh doanh giông, nba may chê biên, xay xát tai  các huyn, thj, thành phô; 
to chi:rc các lap tp huân hucng dn bào v thirc vt cho nông dan và can b dja 
phucing; 

b. V cong nghip - thircing mgi-giao thông vn tái: 

- Tp trung kim soát t& thj truang ni dja, nh.t là cong tác bInh n thj 
truäng dê gop phân thrc hin tot cOng tác phOng, chông djch bnh; dam bào 
các chInh sách an sinh xâ hi cho ngi.rai dan và thiic day hoat dng san xuât, 
kinh doanh trên dja bàn phat triên. 

- Tp trung tháo gi khó khàn vithng mc cho cac doanh nghip cOng 
nghip, thirong mai,  xuât nhp khâu thông qua dê xuât và thrc hin các chInh 
sách giâm thuê, giãn tiên d np thue; giãm tiên thuê dat, giân tiên d dóng 
tiên thue dat; giân tiên do dóng bào hiêrn xahi... Ben canh  do,  tao  dieu kin 
cho doanh nghip tiêp cn dhcic các nguOn von vay ru dai dé duy tn hoat dng 
san xuât, kinh doanh. 

- Nhanh chóng rà soát, thirc hin hiu qua cong tac khuyén công, xüc 
tien thuong mai  dê h trçi doanh nghip on djnh san xuât kinh doanh; tim 
kiem, m& rng thj truang lieu thi hang hóa do các doanh nghip, Co s& trén 
dja bàn san xuât, nhât là dôi vâi các mt hang nOng lam thüy hâi san dê giãi 
quyêt vic lam, nâng cao thu nhp cho ngithi lao dng và nguai dan. 

- Trin khai các bin pháp bâo darn thông quan hang boa di vai các c1ra 
khâu quOc tê trên dja bàn tinh; kjp thai tháo g các khó khãn, vuâng mac trong 
hoat dng xuât nhp khâu hang hóa cüa các doanh nghip. Thuang xuyên phôi 
hqp vói CáC co quan chac näng tai  các tinh bien gi&i (nhât là cac tinh biên giâi 
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phIa Bc) d cp nht thông tin, h trq kjp th&i cho các doanh nghip trong vic 
xuât khâu hang hóa sang thj trueing các nLróc lan cn. 

- Giãi quyt nhanh nht các thu tic hành chInh lien quan dn hoat dng 
san xuât, kinh doanh; han  ché thanh tra, kiêrn tra nêu thây không can thiêt; Xem 
xét gia han  thai gian triên khai thirc hin các dçr an dã duqc cap quyêt djnh chü 
tnrcing dâu tu nhtxng chija thrc hin duçic do djch bnh. 

- Tam dInh chi hotdng hành khách trén các tuyên có diem di và den là 
các khu virc có cánh báo ye lay nhiêm; han  chê cap lien 4n cho các phixcing tin 
cá nhân tri'r các tnrông hcip dc bit duqc cap thâm quyên cho phép 

c. V du lich: 

- Trin khai các chInh sách kIch cu du ljch ni dja; tang cithng cong tác 
truyên thông, quãng bá, tiêp thj dê thu hut khách du ljch,... 

- Thüc d.y quâng bá, xüc tin du tu, thung mai,  du ljch (don lan song 
chuyên hisàng dâu tu, du ljch ra ngoài Trung Quôc do djch bnh). Bâo dam an 
toàn to chirc các sir kin van hóa, the thao trong nãm 2020. 

- Tang cuO'ng thu hut khách du ljch tr khu vrc châu Au, Ms', Jc, An D, 
khách có mi.rc chi lieu cao; lien két san phâm du ljch vi các dja phi.rcing trong 
Ca rnróc. 

7. Huy dng và s& ding hiu qua các ngun lire 

- Phân b và sam giãi ngân ngun von cho vay, giái quyêt vic lam ph1ic 
vi phát trin nông nghip, xay dirng nông thôn m&i, nâng cao d?yi song nông dan 
và cho vay giãi quyêt vic lam dôi vói ng.thi nghèo và các dôi tuçing chInh sách. 

- Dy manh  giài ngân chi tiêuthithng xuyên; dy nhanh han tiên d thxc 
hin các chixang trInh, kê hoach dã dê ra ttr dâu näm. 

8. Giãi quyt vic lam, xut khu lao dng 

- D giãi quyt khó khän cho các doanh nghip có yu t nuâc ngoài, dé 
nghj cap trên chap thu.n cho lao dng ngi.rxi nuôc ngoài quay tr& iai  Quãng Trj 
lam vic (sau khi dã kiêm tra, each ly và có chirng nhn cüa ca quan y tê CO 

thâm quyên). 

- H trq các doanh nghip tim ngun lao dng thay th trong tru&ng hçp 
thiêu lao dng, chuyên gia nithc ngoài. 

- H trçi dào tao  lao dng tai  ch và h trq cho lao dng bj thôi vic, mt 
vic lam do ãnh huâng cüa djch Covid -19. 

- Kjp thai trin khai thrc hin vic tam  dirng dóng BHXH và không thuc 
hin tinh lâi pht chm np dôi vOi các dôi ti.rçmg bj ành huàng b&i bnh djch 
Covid-19 ngay khi cO hu&ng dan cüa BHIXH Vit Nam. Tuyén truyên den các to 
chat, cá nhân ye chInh sách BHXH t1r nguyen, BFIYT h gia dlnh dê trong 
trithng hçxp neu ngithi lao dng bj mat vic lam do ãnh hisâng cOa djch Covid-19 
thI cO the chuyên sang tham gia BHXH tr nguyen, BI-IYT h gia dInh nhäm 
dam bâo quyen lçii ye BHXH, BHYT. 

9 



9. Dy mnh nghiên cüu, ü'ng thing khoa h9c - cong ngh: 

- H trçl các doanh nghip, các t chirc khoa h9c và cong ngh thu t1ic 
dàng k sang chê, kiêu dáng cong nghip, dàng k nhn hiu dôi vói các san 
phâm ph%lc v%i phông chông djch Covid- 19 nlur nithc diet khuân, khâu trang Y 
tê,... 

- H trçl các doanh nghip trong vic xây dirng và áp ding h thng quán 
i chat krçing theo tiêu chuân tiên tiên; xây drng tiêu chuân cci s&, dánh giá 
chimg nhn san phãm hqp chuân, dánh giá chüng nhn san phâm hçp quy, ma 
so ma vach. 

- H trq Irng dung, di mài cOng ngh, chuyn giao cong ng1 tiên tin, 
cong ngh mó'i, cOng ngh cao trong san xuât cong nghip và djch vii, trong san 
xuât và chê biên hang hóa nông lam thüy san; irng diing cOng ngh cao trong san 
xuât nông nghip. 

- Khuyn khIch các t chrc khoa hçc cong ngh, doanh nghip khoa h9c 
cong ngh triên khai các dê tâi, dir an nghiên cihi khoa hçc phic vii cong tác 
phOng chông djch bnh Covid-19. 

10. D nghj Uy ban Mt trn TQVNN tinh chà trI, phôi hcip vói các Sâ, 
Ban, ngành, dja phrnng tiêp tiic kêu gçi, huy dng si dóng gop cüa các to chüc, 
cá nhân, các nhà hão tam phc vi các hot dung phOng chông djch. 

Trén day là Báo cáo dánh giá thirc trng tác dng và các nhim vii, giâi 
pháp cap bach tháo g& khó khàn cho san xuât kinh doanh, bào dam an sinh xã 
hti üng phó v&i djch bnh Covid-19. UBND tinh yOu câu Thu trl.r&ng các S&, 
ban, ngành, doàn the, UBND huyn, thành phô, thj xã can cü chtrc näng nhim 
v11, khân trung tO chrc triên khai thirc hin quyêt 1it các hoit dng phông, 
chOng djchbnh, quyOt tam th1rc hin hoàn thành các miic tiOu, nhim vii phát 
triên kinh tO - xã hi cüa tinh Quàng Trj nàm 2020.!. 

Ncri nhmn: 
-TTTinh üy; 
- HDND tinh 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các Sâ, Ban ngành cap tinh; 
- Các cci quan TW dóng trên dja bàn; 
- UBND các huyn, thành ph& th xã; 
- CVP, PVP, chuyên viên' 
- Li.ru: VT, TH(D). 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 4j 
PHO CHU T!CH 

Ha S5' Dng 
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