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KE HOACH
Thirc hiçn Ngh quyet so 84/NQ-CP ngay 29/5/2020 cua Chtnh phu ye cac
nhim viii giãi pháp tip tisc tháo g& khó khãn vu&ng mac cho san xut kinh
doanh, thüc day giãi ngân vn du tir cong và dam bão trt tiy an toàn xã
hi tr9ng bi cãnh di djch Covid-19
Thrc hin Nghj quyt s 84/NQ-CP ngày 29/5/2 020 cüa ChInh phü v
các nhim vii giãi pháp tip tiic tháo gO khó khan cho san xut kinh doanh, thitc
dy giãi ngãn vn du tu cong và dam bão tr.t tir an toàn xâ hi trong bi cánh
dti djch Covid-19; Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj ban hành K hoach hành
dng thirc hin Nghj quyt 84/NQ-CP, nhi.r sau:
I. MIJC filCH, YEU CAU
1.Quán trit và t chirc thrc hin nghiêm tüc, có hiu qua các nhim v1I,
giãi pháp ti Nghj quy& s 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phü v v các
nhim vii giâi pháp tip tiic tháo g khó khän cho san xut kinh doanh, thüc d.y
giài ngân vn du tix cong và dam bão trt t1r an toàn xâ hi trong bi cành dai
djch Covid-19.
2. Tp trung thirc hin "nhim vi1 kép" vra phông chng djch, vra phát
trin kinh t - xã hi. Dng thai, thirc hin ngay các giái pháp h trçi, tháo gc
khó khàn cho hoat dng san xuAt kinh doanh, dam barn an sinh xä hi, trt tr an
toàn xA hi; day nhanh tin d thirc hin d1r an, thüc dÀy giãi ngân vn dÀu tt.r
công, phÀn dÀu dat 100% k hoach näm 2020; duy tn dà tang trithng kinh t
hrc phÀn dÀu hoàn thành các miic tiêu, nhirn vii phát trin kinh t - xã hi nàm
2020 dãdra.
3. Tháo gi khó khãn cho san xuÀt kinh doanh, thüc dÀy giãi ngân vn
dÀu tu cOng và bào dam an sinh xa hôi, trt ti.r an toàn xâ hi là trách nhim cüa
câ h thng chInh trj và nhân dan, là trách nhim cüa các cap, các ngành, cong
dng doanh nghip toàn tinh. Xác djnh rO nhim vi cüa trng ngành, trng &n vi
gÀn vói trách nhim cüa ngu&i dirng dÀu co quan, don vj trong thirc hin nhim
vi duçc giao.
II. NHIM VIJ, GIAI PHAP CHU YEU
1. Các Sâ, Ban ngành, UBND các huyn, thành ph& thj xa
Tiêp tiic triên khai thirc hin quy& 1it, có hiu qua Chi th4 1 1/CT-TTg
ngày 04/3/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü v các nhim vil, giài pháp cAp bach
tháo g khó khän cho san xuât kinh doanh, bão dam an sinh xã hi 1rng phó vâi

Covid- 19; Chi thj s 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 cüa UBND tinh v thirc hin
mt s giâi pháp tháo gi khó khän cho san xut kinh doanh, dy manh giãi ngân
vn du tr cong và trin khai các dir an d.0 tix, nhm khôi phiic phát trin kinh
t, in djnh xä hOi.
1. S&Tài chinh
- Chü trI, tham mini trInh HDND tinh ban hành nghj quyêt quy djnh mrc
thu, min, giâm, quän 1 và sü dicing các khoán phi, 1 phi thuc th.m quy&n
quyt djnh cüa HDND tinh và Quyt dnh cüa UBND tinh ban hành &in giá thuê
dAt hang näm nhm h trçi, tháo gc cho các di ti.rçmg chju ãnh hix&ng bâi djch
Covid- 19.
- Tip t11c phi hçip S& Lao dng Thucing binh và Xã hi, Uy ban nhãn
dan các huyn, thành ph tham mini Uy ban nhân dan tinh dam bão ngun kinh
phi thrc hin chInh sách theo Nghj quyêt s 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 cüa
ChInh phü ye các giâi pháp h trq ng1xi dan gp khó khän do dii djch Covid19.
2. Ngân hang Nba nuc Chi nhánh tinh Quáng Trj
- Tip tiic thirc hin t& các giãi pháp tin t, tin dung theo tinh thAn Chi
thj s 1 1/CT-TTg ngày 04/3/2020 cüa Thu tiràng ChInh phü, chi dao các t churc
tin diing tao diu kin thun 1ci cho doanh nghip duçic co cAu lai thi han trã
nçi, min, giâm lãi, phi, gi& nguyen nhóm n, cho vay m&i; tang ct.thng trin
khai các chuong trInh, san phAm tin diing vi lãi suAt txu dãi dê gop phân duy trI,
phiic hi boat dng san xuAt kinh doanh cüa ngu?i dan, doanh nghip, dc bit
chü tr9ng cho vay di vâi doanh nghip nhO và siêu nhO.
- Chi dao, don dc các t chirc tin d%lng trin khai ngay chinh sách cho
vay nba & xä hi theo quy djnh tai Nghj quyt s 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa
Chinh phü.
3. S& Cong Thiiong
- Chü dng phi hçp vâi các Sâ, ngành và Uy ban nhân dan các huyn,
thành ph& thj xä kjp th&i n.m bAt tInh hInh hoat dng cüa các don vj san xuAt
cong nghip, kjp th&i giâi quyt hoc d xuAt giái pháp tháo gO kho khan, vi.róng
mc cüa cac co s& san xuAt cong nghip - tiêu thU cong nghip. DAy manh thirc
hin các hoat ding khuyn cong d h trcl Co s& cOng nghip - tiu thU cong
nghip irng ding cong ngh mâi, tién tin vào san xuAt, áp diing san xuAt sach
hon trong san xuAt cong nghip, ti& kim näng luçmg nhAm giãm chi phi san
xuAt, m& rông san xuAt, tim kim thj trix&ng tiêu thi san phAm.
- ChU dng lam vic vói Tong Cong ty Truyn tâi din qu& gia, Tng
Cong ty Din 1irc Mien trung và Nba dAn tix các dir an thUy din, din gió, din
mt tr&i... trong qua trInh trin khai các cOng trInh h.rOi din truyn tâi và tháo

2

g d6i vai các khó khAn, vuâng mc khác cüa các Nba du tu thüy din, din
gió, din mt tthi... nhm phát huy hiu qua d&u tix các dir an.
- Tip tic trin khai các giâi pháp d dy mtnh km thông, cung 1rng hang
hóa dáp üng nhu cu san xut và tiêu dung cüa nhân dan, h tr tháo g khó
khàn cho h thng ban lé. Tang ctthng kim tra, kiêm soát thj trung nhAm ngan
chtn tInh trng du Co. gäm hang, gian 1n thirong mai, vn chuyn, kinh doanh
thjt 1cm không rô ngun g&, chua qua kim djch nhm ngän chn lay lan djch
bnh trong tinh. Phi hçip chat chê v&i Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn,
UBND các huyn, thành ph& thj xã và cong dng doanh nghip trong vic can
di cung cu mt s mt hang thit yu, bInh n giá ca thj tru&ng trong tinh.
- Trng bi.róc phát trin thi.rong mai din tcr, thirc hin h tr boat dng
quãng bá, kt ni, mua ban hang boa thông qua các kênh thuung mai din tcr,
mng xa hi, san giao djch thi.rcrng mai din t1r, 1rng ding trên din thoai di
dng, website...
4. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Chü trI, ph6i hqp vói các so, ngành Co lien quan và UBND cac huyn,
thành ph, thj xã kim soát chat djch bnh trên gia süc, gia cam, dc bitt là dlch
ta 1cm Châu Phi. Dy nhanh quy mô tái dan, khôi phc dan 1cm, n djnh giá thjt
1cm trong tinh.
- Phêi hcp vOi Lien minh Hqp tác xã tinh và UBND các huyn, thãnh
ph, th xâi s1r diing vn có hiu qua tir Qu5 h trq phát triên hgp tác xã tinh
Quáng Trj d giüp các hçp tác xã chju ãnh hirOig cUa djch bnh.
- Trin khai thrc hin cO hiu qua các dé an, chInh sách ye phát triên
nông nghip, nông thôn; thu hut, kêu gi, h trçi, dng hành cüng doanh nghip
du ti.r vào lrnh virc nông nghip, nông thôn; tp trung xây drng các mô hInh
lien kt, vüng san xut tp trung.
- Xây dirng các phóng sir, dy mnh tuyên truyn, quãng bá nông san cüa
tinh; Tang cirOng Cong tác quàn 1 chit krgng, an toàn san phm nông san, thuy
san thông qua các bin pháp quàn 1 theo chui san xut nguyen 1iu dn ch
bin xuAt khAu, áp ding các h thing quán 1 chit li.rçmg tiên tin.
5. SO Ké hoach và Dâu ti.r
- ChU tn, phi hcip v&i các sO, ngành và UBND cac huyn, thành ph,thj
xã dánh giá tác dng cüa djch bnh dn tang tnrOng kinh té, vic thirc hin các
chi tiêu phát trin kinh t - xâ hi näm 2020 và tng hqp bao cáo UBND tinh.
- Chü tn phi hçp v&i các sO, ngành CO lien quan kbn throng hoàn tht
các thu tçic d tham mru Uy ban nhân dan tinh phân bô chi ti& các ngun von
ngay khi có dO các diu kin phân b theo quy djnh. Phi hçip v&i các chO du
tu, Ban quàn 1 dir an d rà soát, tham muu Uy ban nhán dan tinh diu chinh k
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hoach vn di vâi các dir an không có khã nàng giãi ngân sang các dr an dü
diêu kin d giâi ngân.
- Tang cixng n.m bt dánh giá tInh hInh th%rc hin k hoach dAu Ur cong
nãm 2020, kjp thai hi.thng dn tháo g khó khän, vixóng m.c dé day nhanh tin
d thirc hin giãi ngân, bâo dam giài ngân ht s vn dAu tir cong con 'ai cüa
nãm 2019 và k hoach vn näm 2020.
- Chü trI, phM hçip vâi các Si, Ban ngành, UBND các huyn, thành ph,
thj xâ tng hqp báo cáo UBND tinh các khó khän, vithng mc vâ kin nghj cüa
doanh nghip; Tham mi.ru UBND t chüc Hi nghj dôi thoai doanh nghip d
kjp thii tháo g khó kliãn, visâng mc cho các doanh nghip, HTX trên dja bàn.
- ChU dng tham mini Uy ban nhân dan tinh chi dao các ngành, các cAp
trin khai các giái pháp câi thin môi tru&ng dAu ti.r kinh doanh nâng cao nang
Iirc cnh tranh cAp tinh, dAy manh các hoat dng xüc tin dAu tu d tn diing t&
các co hi phát trin. Tao diu kin thun igi d khuyn khIch, thüc dAy khi
nghip, h trçl doanh nghip dAu ti.x khôi phic, m& rng boat dng san xuAt kinh
doanh. Phi hçp vri các don vj có lien quan trong vic h trg tháo gc khó khãn,
vung m.c cho doanh nghip.
6. SâXâydrng
- T.p trung thirc hin rà soát, diu chinh quy hoach chung, quy hoach
phân khu vá quy hoach chi tit trên dja bàn các huyn, thành ph& thj x theo
djnh kS'. Tháo gO khó kbàn cho các doanh nghip trong trin khai thrc hin Nghj
djnh 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2020 cüa ChInh phü v quàn l chi phi dAu tu
xây drng.
- Tang ci.thng hu&ng dArnn các Co quan, don vi, Uy ban nhân dan cac
huyn, thành ph, thj xa, các doanh nghip trin khai thun Igi các dir an san
xuAt v.t 1iu xay dirng trén dja bàn tinh theo quy djnh cüa pháp lu.t dam bão
phü hçip vâi diu kin phát trin kinh t - x hi cüa dja phucing.
- TIch cIc trçl giñp các nhà dAu ti.r rut ngAn thii gian chuAn bj dAu ur các
dir an ma nba dAu tu quan tam. Tiêp tiic rà soát, ct giãm thai gian tip nhn h
so cOng b hcp quy, thAm djnh, cAp phép xây dirng các cOng trInh.
7. Sà Tài nguyen và Môi trung
- Tang cuOng phi hgp v&i các sâ, ngành có lien quan và Uy ban nhân
dan các huyn, thành ph, thj xã kjp thai tháo g khó khän, vis6ng mAc cho cac
Nhà dâu ti.r, doanh nghip lien quan dn dAt dai, dn bü giài phóng mt b.ng,
mOi tnthng, khoáng san,... hu&ng dAn các doanh nghip v trinh ttr thà tic, h so
pháp 132, däng k32 nhu cAn s1r dung dAt cOa các dij an dAn ti.r trên dja bàn tinh d
kjp thai b sung vào quy hoach, k hoach sü diing dAt cAp tinh, cAp huyn theo
quy djnh.
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- TAng cung don dc, hu&ng dan, trq giüp Nhà du ti.r khân truong lam
các thu tiic giao dat, cho thuê dt, dánh giá tác dng môi tnsäng, cp phép khai
thác khoáng san di vOi các dir an dâ có Quyt djnh phé duyt chü truong du tir
hotc Gity chrng nhn dàng k du tir.
8. So Lao dng Thucmg binh và Xã hi
- HuOng dn thu tic gia han giy phép lao dng cho các chuyên gia, lao
dng k' thut là nguYi nuOc ngoài dang lam vic tai các doanh nghip trên dja
bàn tinh và thu tic cp giy phép lao dtng mOi cho các chuyên gia, lao dng k'
thut là ngi.thi ni.rc ngoài.
- Tip tic trin khai các bin pháp h trçl ngtr&i dan gtp khó khAn do
djch Covid-19 theo Nghj quyt s 42fNTQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phu;
chü dng tham muu Uy ban nhân dan tinh giài quyt các vithng mc v lao
dQng, vic lam trong các doanh nghip; có bin pháp da dng hóa các hInh thüc
tuyên truyn và các giãi pháp d dng viên tinh thin ngui lao dng; có phixcmg
an h trq dào tao lao dng phü hp và h tr vic lam ngui lao dng bj thôi
vic, mt vic lam do ánh hithng cüa djch Covid-19.
- Chü dng xây drng các chi.rang trInh dào tao, nâng cao trInh d tay
ngh cho ngui lao dng d h trçr thIch rng vOi các diu kin, hoàn cành thay
di trong djch bnh.
9. SO VAn hóa Th thao vA Du ljch
T chirc thirc hin có hiu qua Ké hoach 2757/KH-UBND ngày
23/6/2020 cüa UBND tinh v các giái pháp, hoat dng kIch câu du ljch khc
phic hiu qua djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh Quãng Trj.
10. Thanh tra tinh
Thanh tra tinh chU trI, phi hqp vOi các sO, ngành t chüc rà soát k
hooch thanh tra, kim tra di vOi doanh nghip nAm 2020, trInh Chü tjch Uy ban
nhân dan tinh xem xét, di&u chinh ct giãm di tuclng, ni dung, thOi gian tin
hành thanh tra di vOi nhUng doanh nghip san xut kinh doanh chju tác dng
ãnh huOng lan, trirc tip cua djch bnh Covid-19. Không phê duyt b sung k
hoach thanh tra, kim tra di vOi doanh nghip, trü trir&ng hçp có du hiu vi
pham pháp 1ut hoc theo yêu c.0 cüa thu truOng cc quan quãn l nba nuOc, yêu
cu vic giâi quy& khiu nai, tcS cáo, phông chng tham nhQng. Dam bão vic
thanh tra khOng lam ãnh hi.rOng dn hoat dng bInh thuäng cüa các doanh
nghip, thrc hin thanh tra, kim tra di vOi doanh nghip khOng qua 01lnInAm
theo Chi thj s 20/CT-TTg ngày 17/5/20 17 cüa Thu tuOng ChInh phu.
11. Cic Thus tinh
- Không th chüc kim tra djnh kS' trong nAm 2020 di vOi doanh nghip
không có d.0 hiu vi pham d tao diu kin cho doanh nghip tp trung giãi
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quyt khó khãn, duy trI hoat dng san xut kinh doanh; dng th?yi không d
doanh nghip igi d%lng chü trixang nay vi phm pháp 1ut.
- Tip tic tuyên truyn, hixàng dn doanh nghip v các chInh sách thu&
phi, 1 phi h trq san xuAt, kinh doanh do ãnh htthng cüa djch Covid- 19; giâi
quyt kjp th&i chInh sách v gia han thii han np thug và tin sü dung dt theo
quy djnh Nghj djnh so 41/2020/ND-CP ngày 8/4/2020 cüa ChInh phü.
12. Sâ Thông tin và Truyn thông
Sâ Thông tin và Truyn thông pMi hçip vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy vã
các s&, ngành và IJBND các huyn, thành phé chi dao các ca quan báo chI dy
mnh thông tin, tuyên truyn v phông, chng djch bnh Covid-19, üng h chü
tri.rcing bâo v s(rc khôe nhân dan; du tranh vói các hoat dng dua tin sai sir
that, gay hoang mang trong nhân dan; tuyên truyn thirc hin các nhim vi, giãi
pháp cüa tinh dä ban hânh d tháo g& khó khàn cho san xut kinh doanh, h trg
nhân dan, bão dam trat tçr an toàn xâ hi vâ thüc dy giãi ngân vn dAu tu cong
trong bM cãnh djch Covid-19.
13. Cong an tinh
ChU tn, phi hçip vi các s, ban, ngành và UBND các huyn, thành ph
thirc hin các giãi pháp bão dam an ninh, trt tr, an toân xâ hi. Trong do tp
trung thirc hin t& Chi thj s 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 cüa Thu tithng ChInh
phU v phông ngira du tranh vâi ti phm tin ding den d tao môi truäng thông
thoáng, thun loi, an ninh, an toân cho các doanh nghip tin tumg, an tam dAu
tu san xut, kinh doanh.
14. Bão him xã hôi tinh
Chu tn, phi hqp vâi các co quan lien quan hthng dn thrc hin tam
ngirng dóng bâo him xã hi di vói di tugng bj ãnh hu&ng bii djch Covid-19
và k.hông tInh läi pht chm np theo thm quyn và quy djnh cüa pháp 1ut.
15. Trung tam quân ! cira khu — Ban Quãn 1>" Khu kinh t tinh
Phi hgp v&i co quan lien quan: Giãi quyêt ngay nhüng vuâng mac, tao
diu kin thun igi nht cho doanh nghip thçrc hin các thu t11c thông quan xut,
nhp khu hang boa tai các cira khu và các 1i mô.
16. Các sâ, ngânh vâ Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xâ
- Rà soát rut ngn thai gian giãi quyt thu titc hành chmnh d thirc hit t&
co ch "met cüa", "met cüa lien thông" trong giâi quyt TTHC. Dng th&i, khn
truong dy nhanh vic xem xét, thAm djnh, trInh duyt h so các dir an san xut
kinh doanh c1 giup doanh nghip nhanh chóng triên khai thrc hin dir an. Tang
cu&ng phM hgp vâi Trung tArn Phiic vii Hânh chInh cong tinh trong giAi quy&
thu tiic hành chInh d t?o thun igi cho ngi.thi dan, doanh nghip, day mnh giãi
quyt thu tiic hánh chInh trén cng cung c.p djch vii cong cua tinh a mirc d 3,
4.
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- Tp trung tháo gi khó khan, vthng mc cho các nhà du tu, doanh
nghip boat dng du tix, san xuAt, kinh doanh thuc dja bàn quàn l, dc bit là
cong tác dn bü, giãi phóng mtt bang d trin khai thirc hin dir an.
- Khn trwing hoàn thin thu tiic du tu, giao ht k hoach vn dAu tu
ngun ngân sách nba nuOc näm 2020; dy nhanh tin dt thrc hin giái ngân vn
dâu tu cong con lai cüa näm 2019 và nãm 2020; tp trung chi dao, sam hoàn
thành dua vào sr diing các cong trmnh kt cu ha tang d phát buy ti da hiu qua
kinh t - xà hi. Quan tam nm bt kjp thai, có bin pháp tháo g, khó khän,
vuang mc d bão dam tin d, khi krcing và chit 1ung cong trInh. Kiên quyt
xr 1 nghiêm và kjp thai các t chüc Ca nhân, lãnh dao, can b, cong chirc vi
phm quy dnh cüa pháp 1ut và c6 tInh can trô, gay khó khan, lam chm tin d
giao, thirc hin và giãi ngân k hoach vn du tix cong.
- Dánh giá tác dng cüa djch Covid- 19 dn tang trithng kinh t vâ vic
thrc hin các chi tiêu phát trin kinh t xà hi näm 2020 cüa ngành, huyn,
thành ph; kjp thai báo cáo U' ban nhân dan tinh (qua Si K hoach và Du tir)
diu chinh trong tru&ng hcip c.n thik
- ChO dng xây dimg các phuing an, kjch ban bão dam: hoat dng san
xut, kinh doanh, h trq doanh nghip; cung üng hang hóa, nhu yu phm, bInh
n giá và thi trix&ng.
17. Các Chü du tu, Ban quân l dr an
- Tang cumg clii dao, tao diu kin thun Igi cho các doanh nghip day
manh thi cOng xây dtrng cong trInh theo dung tin d cam kt. Nghim thu khi
luçing hoàn thành và thanh toán kjp thOi cho các doanh nghip.
- T.p trung giãi quyt kjp thai, dirt dim các vuang inc trong cong tao
dn bü giâi phóng mt bang. Chü dng phM hçip vai chInh quyn các cp tang
cuang cong tác tuyên truyn, 4n dng các h bj thu hi dt chAp hành tM các
quy djnh cüa pháp 1ut, tao sçr dng thun trong nhân dan.
III. TO CHI5'C THIfC HIN
1. Các s&, ban, ngành và Oy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj xä
ph bin dn can b, cong chCic, viên chüc Nghj quyt s 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 cüa ChInh phü và Kê hoach nay. Tiêp t%ic triên khai thrc hin Ké
hoach s 1 027/KH-UBND ngày 25/5/2020 cOa UBND tinh Quãng Trj v tháo
go kho khan, thüc dAy san XUAt kinh doanh rng phó vai djch Covid- 19 cho các
doanh nghip trên dja bàn tinh Quàng Trj.
2. Djnh kS' báo cáo kt qua thirc hin trong báo cáo tInh hInh thirc hin
phát triên kinh t xâ hi, dam bàn quc phông an ninh hang qu. Giao Sà K
hoach và DAu tu don dc, theo dOi tInh hInh thirc hin và báo cáo UBND tinh.
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Trên day là K hoch thirc hin Nghj quy& s 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 cüa ChInh phil Yêu cu Thu triiâng các Si, Ban, ngành cap tinh; Chü
tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xâ t chcrc trin khai thxc hin./.
Noi n/,in:
-

TM.

TT.Tinh üy (b/c);
TT.HDND tinh (b/c);
Thành viên UBND tinh;
Các Sâ, ban ngành, doàn the cap tinh;
UBND các huyn, thãnh phô, thj xà;
CVP, PVP, CV;
L.ru VT, TH(D).

BAN NHAN
UTJCH

Vô Van Hirng
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