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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 995/UBND-VX1 ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (COVID-19); để hạn chế tác động tiêu 

cực của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (COVID-

19) gây ra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu 

trên theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý, triển khai một số nội dung như 

sau: 

- Chủ động nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của các doanh 

nghiệp; kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, nêu rõ các vướng mắc, khó khăn và 

kiến nghị, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trước ngày 09/3/2020. 

 Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện, đảm bảo đúng thời gian 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng ĐKKD (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TH, DN&ĐT. 

Gửi: bản ĐT. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Sơn 
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