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BAN CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh 
_____________________________ 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh 

doanh tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 

phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Ninh Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2631/TTr-SCT 

ngày 29/11/2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3834/TTr-SNV 

ngày 08/12 /2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Ninh Thuận gồm 03 chương, 20 điều.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, 

Giám đốc Sở Nội vụ; thành viên Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh 

Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC, VXNV;  

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI 

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Ninh Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐPHSXKD ngày    tháng    năm 2021 

của Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh) 
_____________ 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nội dung, phương thức và trách 

nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công 

tác phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Mục đích: 

1. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo phục hồi 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong việc tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm giảm bớt thiệt hại, 

tác động tiêu cực cho doanh nghiệp; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-

19.  

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất 

kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo nền tảng 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong trong những năm tiếp theo. 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo  

1. Triển khai Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới của UBND tỉnh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

2. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp; tham mưu báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm 

quyền trong việc triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI SẢN 

XUẤT, KINH DOANH TỈNH NINH THUẬN 

 

Điều 4. Trưởng ban - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo chỉ đạo các thành viên, Sở, ngành, địa phương 

theo dõi tiến độ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

2. Các văn bản của Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành được sử dụng con 

dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ 

đạo. 

Điều 5. Phó Trưởng ban Thường trực – Giám đốc Sở Công Thương 

1. Đầu mối theo dõi tiến độ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

tham mưu báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm 

quyền đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm vừa duy 

trì sản xuất kinh doanh vừa an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

2. Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng 

hoá của các nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia 

chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm 

trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị 

trường trong nước.  

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, 

Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, ngành hàng của các doanh nghiệp 

ở địa phương tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; 

chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm 

bảo cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.  

4. Tổng hợp, rà soát, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo danh sách cụ thể từng 

thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Thủ trưởng cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo; điều chỉnh, thay thế đại diện lãnh đạo cơ quan thành viên (nếu có) theo đề 

nghị của cơ quan thành viên; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi.  

5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định 

điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cấp 

thiết do nhu cầu, tính chất công việc và tình hình thực tế tại địa phương.  

6. Các văn bản của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng 

con dấu của Sở Công Thương để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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Điều 6. Phó Trưởng ban – Lãnh đạo Sở Y tế  

1. Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc 

xin phòng Covid-19 được Trung ương cấp, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm, 

bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến 

các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 

đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông 

hàng hóa; người làm việc tại các công trình trọng điểm của tỉnh; người lao động 

trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.  

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phù hợp, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động để tăng độ bao phủ vắc 

xin, sớm xây dựng doanh nghiệp thành doanh nghiệp an toàn, doanh nghiệp xanh, 

đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp điều kiện, tình 

hình thực tế của Tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp test 

nhanh để chủ động vật tư y tế trong kiểm soát phòng, chống dịch.  

3. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn cụ thể các doanh 

nghiệp về việc xét nghiệm và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định đối 

với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt 

động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới.  

4. Hướng dẫn quy trình về cách ly y tế an toàn, tạo thuận lợi cho việc tiếp 

nhận lao động đến và trở về từ các địa phương khác.  

5. Các văn bản của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của 

Sở Y tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Điều 7. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Thành viên 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương, cơ quan liên 

quan ban hành hướng dẫn quy định về giao nhận, vận tải trong điều kiện phòng, 

chống dịch COVID-19; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu 

thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và 

vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.  

Điều 8. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên 

Chủ động hướng dẫn doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục về đầu tư, 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định; nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá 

trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Điều 9. Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên 

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn huy động đóng 

góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19, tham 

mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí xét 
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nghiệm Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh thông qua các cơ sở xét nghiệm.   

Điều 10. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội – Thành viên  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, phổ 

biến, hướng dẫn cụ thể đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về điều 

kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. Tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm 

cho người lao động, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19.  

2. Xử lý linh hoạt việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Tỉnh phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt 

đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 

09/9/2021 của Chính phủ.  

3. Nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu 

hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ 

giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, góp phần 

đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội.  

Điều 11. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Thành viên 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, 

ngành hàng của các doanh nghiệp ở địa phương tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu 

thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp, thủy sản; chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, 

không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. 

2. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản, 

thủy sản và chăn nuôi để kịp thời định hướng các địa phương sản xuất, nuôi trồng 

các loại nông, lâm, thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh 

dịch Covid-19 nhằm chủ động đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 12. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh – Thành viên 

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, tổng hợp báo cáo gửi về cơ quan thường trực (Sở Công Thương) những 

vấn đề vượt thẩm quyền, để tổng hợp báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét 

quyết định nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, bảo đảm vừa sản xuất kinh doanh vừa an toàn phòng, chống dịch.  

Điều 13. Lãnh đạo Cục thuế tỉnh– Thành viên 

Rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký kê khai các thủ tục để được 

miễn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định; kịp thời giải 

quyết thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp. 
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Điều 14. Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường– Thành viên 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng 

hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về 

chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 15. Lãnh đạo Chi cục Hải quan– Thành viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa, thực hiện các quy định của nhà nước về thủ tục hải quan đảm bảo thông 

suốt, nhanh chóng; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh theo quy định. 

Điều 16. Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh– Thành viên 

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, kịp thời hướng dẫn, thực 

hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ 

trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước tại các Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và 

Thông tư 14/2021/TT-NHNN.  

2. Chỉ đạo, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai quyết liệt chính 

sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi 

sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các chương 

trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh tiếp cận các khoản vay mới với lãi suất phù hợp để phục hồi sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến việc giảm lãi suất cho vay đối với các 

ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (như du lịch, dịch vụ 

lưu trú và ăn uống, vận tải,...). 

Điều 17. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

– Thành viên 

Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết 

nối việc làm, kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận các khoản vay mới với lãi suất phù hợp để phục hồi 

sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến việc giảm lãi suất cho vay đối với các 

ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (như du lịch, dịch vụ 

lưu trú và ăn uống, vận tải,...). 

Điều 18. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - Thành viên 

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, những khó khăn, 

vướng mắc, tổng hợp báo cáo gửi về cơ quan thường trực (Sở Công Thương) 

những vấn đề vượt thẩm quyền, để tổng hợp báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem 

xét quyết định nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, bảo đảm vừa sản xuất kinh doanh vừa an toàn phòng, chống dịch.  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 19. Chế độ thông tin báo cáo 

Định kỳ hàng tháng báo cáo trước ngày 20, gửi về cơ quan thường trực (Sở 

Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. 

Tùy tình hình thực tế có báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban 

Chỉ đạo.  

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 

Thành viên Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Ninh Thuận 

có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, 

nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, thành viên Ban Chỉ 

đạo kịp thời gửi về cơ quan thường trực (Sở Công Thương) tổng hợp, đề xuất biện 

pháp giải quyết và trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. 

Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Ninh Thuận tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ./. 
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