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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm  

an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Giáo 

Căn cứ Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình 

Dương về hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo xây dựng Kế hoạch hành động tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện Phú Giáo, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, 

chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban 

Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo tỉnh, huyện phòng chống dịch COVID-19. 

2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội. Thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, 

thương mại 

a) Các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Phú Giáo: 

- Thực hiện nghiêm các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh,… bị ảnh hưởng của dịch viêm đường đường hô hấp cấp do vi rút COVID-

19 gây ra theo Công văn số 1117/NHNN-TD ngày 24/02/2020 của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam. 

- Cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng 

cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ 

như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí, chính 

sách hỗ trợ vat vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động... đối với khách hàng 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; 

các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho 

người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính 

công. 

- Đối với Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Phú Giáo tiếp nhận và 

tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định đối với người sử dụng lao động đã được hưởng 

chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. 



2 
 

 
 

b) Chi cục thuế khu vực Tân Uyên chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ.  

c. Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai, thực hiện 

kịp thời các biện pháp, chính sách của Trung ương, Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành 

trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các 

chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 

d) Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác nhận 

danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội 

đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và không tính lãi phạt chậm 

nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

đ) Đề nghị Liên đoàn lao động huyện theo thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thời 

điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

e) UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, thẩm định danh sách đối 

tượng. 

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, hộ đăng 

ký kinh doanh: 

a) Chi cục thuế khu vực Tân Uyên xem xét không tổ chức kiểm tra trong năm 

2020 đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động 

sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng chủ 

trương này vi phạm pháp luật. 

b) Thanh tra huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc 

biệt được UBND huyện giao. 

c) Các Phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các các xã, thị trấn: 

- Trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát để đề xuất phương án giảm phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, 

hoặc đề xuất phương ản giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị UBND tỉnh. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ tình hình dịch bệnh và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc 

biệt là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung 

ương, tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ động báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện 

tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định thực hiện nới lỏng 

những biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển các hoạt động, kinh tế, lưu thông 

hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ …, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh trật tự 
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nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy 

cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ theo Công 

văn số 2086/UBND-KT ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. 

- Đẩy mạnh rà soát, kiểm soát và triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

d) Bưu điện huyện xem xét giảm cước phí tối đa cho doanh nghiệp, người dân 

đăng ký kinh doanh để các doanh nghiệp,  người dân đăng ký kinh doanh đẩy mạnh 

việc gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh: 

a) Phòng Kinh tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát về thực trạng, nhu cầu 

nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung 

cho hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện; dự báo nhu cầu của thị trường trên địa bàn 

huyện; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án 

tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; 

ưu tiên dùng hàng Việt nam; tránh đầu cơ, tích trữ hàng hóa thiết yếu. 

- Có biện pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp … 

đa dạng thị trường, tìm thị trường mới;  

- Thực hiện tốt Kế hoạch 649/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bình 

ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020 ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa giả tạo, 

hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia bình ổn thực hiện bán hàng tại các 

điểm đã đăng ký và bố trí thêm các điểm khi có nhu cầu. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh sản xuất, nuôi, 

trồng, chế biến hàng nông sản; đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc 

cho các sản phẩm nông sản. 

b) Đội Quản lý thị trường số 4 đóng trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, xử 

lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan 

hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong 

phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. 

c) Chi cục thuế khu vực Tân Uyên đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn 

giản hoá các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

như hoàn thuế, gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế ... theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

Tài chính; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát 

dịch bệnh để gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

4. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, phục hồi và phát triển ngành du lịch: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

tuyên truyền và cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về 
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kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước nói chung và của huyện 

Phú Giáo nói riêng để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội; đặc biệt 

tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc ứng 

phó với với diễn biến của dịch bệnh và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh, phát triển các loại hình văn hóa, thể thao và du lịch, bảo đảm an sinh xã 

hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân. 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tăng cường truyền 

thông, quảng bá du lịch an toàn, hình ảnh quốc gia, địa phương thân thiện để thu hút 

khách du lịch, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch 

Covid-19. 

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường 

kinh doanh: 

a) Các Phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các các xã, thị trấn khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 

2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, 

quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu các 

Phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, có biện 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công 

trình. 

b) Phòng Tài chính Kế hoạch: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công 

năm 2020. 

c) Phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương hỗ trợ các chủ đầu tư và UBND các xã, 

thị trấn hoàn thành thủ tục và thúc đẩy giải ngân, thực hiện các dự án giao thông quan 

trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

d) Các Phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tăng cường 

đổi mới cách thức giải quyết TTHC thông qua việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4; phối hợp triển khai hiệu quả đường dây nóng 1022 của tỉnh nhằm cắt giảm 

các điều kiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân; tập trung tất cả nguồn lực 

tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng tối đa trong khuôn khổ pháp luật cho mọi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời hỗ trợ 

khắc phục thiệt hại do dịch gây ra trong thời gian xảy ra dịch, duy trì sản xuất và tiêu 

dùng, khôi phục và thúc đẩy sản xuất sau khi dịch kết thúc. 

6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thống kê, báo cáo tình hình 

lao động nước ngoài trở lại làm việc, lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua 

vùng dịch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động, việc làm  
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các doanh nghiệp; có các biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải 

pháp để động viên tinh thần của người lao động; có phương án hỗ trợ đào tạo lao động 

phù hợp, hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong 

trường hợp thiếu hụt lao động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung 

quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay 

các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất 

giải pháp, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 17 hàng tháng để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, 

hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân có biện pháp động viên mọi 

thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao 

động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. 

3. Các Phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên 

theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội; rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng và mức độ 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kiến 

nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Phòng Tài chính Kế hoạch) có giải pháp, 

phù hợp, kịp thời. 

4. Công an huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng, triển khai 

các Kế hoạch, Phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn 

địnhvà phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn huyện. 

Trên đây là kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Giáo. Đề nghị Thủ 

trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài phát thanh, Website huyện; 

- LĐVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

                     Đoàn Văn Đồng 
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