
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số             /UBND-KTTH 

V/v tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ 

doanh nghiệp trong sản xuất, 

kinh doanh, đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận, ngày         tháng  10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tính đến 

nay đã triển khai thực hiện được 10 ngày, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã 

bắt đầu trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.  

 Dự kiến trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các biện pháp phục 

hồi kinh tế khi lượng bao phủ vắcxin lớn hơn. Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ các 

khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tiến hành thanh tra, giám sát 

các dự án đầu tư chậm tiến độ trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Thông báo số 1428-TB/TU ngày 20/9/2021 và UBND tỉnh tại Công 

văn số 5125/UBND-KTTH ngày 24/9/2021. Tổng hợp kết quả thực hiện, tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc hoàn tất các thủ tục của các dự án khu đô 

thị, khu dân cư mới theo tinh thần Thông báo số 351/TB-VPUB ngày 

18/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy các biện pháp tăng năng 

lực sản xuất các ngành hàng của doanh nghiệp, nhà máy; kết nối cung cầu tiêu 

thụ hàng hóa, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ quảng bá 

sản phẩm trên môi trường số; thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp tại thị trường trong nước và xuất khẩu. 
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4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các giải pháp kết nối 

cung cầu lao động, tổ chức hội chợ việc làm để kịp thời giải quyết việc làm cho 

lao động và cung cấp lao động cho doanh nghiệp bị thiếu hụt nguồn lao động do 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục thực hiện các chương trình kết nối lao 

động đang triển khai. 

5. Giao Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 92/2021/NĐ-CP 

ngày 27/10/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 

406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải 

pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; 

khẩn trương hướng dẫn cụ thể đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân 

về thực hiện miễn, giảm thuế theo quy định. 

6. Giao Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng 

thương mại tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, nhà đầu tư có điều kiện quay trở lại hoạt động, phục hồi các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, đầu tư và giải quyết việc làm cho người lao động. 

7. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tăng tốc, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là giảm sâu thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường công tác phối hợp giải 

quyết công việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, đầu tư trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh; quan tâm 

tiêm phủ văcxin mũi 2 cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ 

trợ, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đảm bảo an toàn. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phát sinh những vấn đề mới; 

kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 
- Hiệp hội DN tỉnh; 
- Hội Doanh nhân trẻ; 
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. NV 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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