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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại ội nghị với oanh nghiệp
“Đồng hành vượt khó - Nắm bắt thời cơ - Phục hồi và phát triển kinh tế”
Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Chủ tịch
UBND tỉnh và doanh nghiệp với chủ đề “Đồng hành vượt khó - Nắm bắt thời cơ
- Phục hồi và phát triển kinh tế” với mục tiêu trao đổi, lắng nghe ý kiến của
cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về những khó khăn, vướng mắc do ảnh
hưởng của dịch Covid - 19 trong thời gian qua, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn,
hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Bí thư huyện
ủy, thành ủy, thị ủy, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; cùng 265 doanh
nghiệp, hợp tác xã đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động
trên địa bàn tỉnh.
Trước Hội nghị, có 13 nhóm vấn đề từ 125 kiến nghị, đề xuất của doanh
nghiệp đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan rà
soát, trả lời doanh nghiệp, tại Hội nghị có 21 ý kiến trực tiếp của các doanh
nghiệp; phần lớn các vấn đề đã được trả lời trực tiếp. Sau khi nghe các ý kiến
phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
1. Đây là Hội nghị quan trọng, cần thiết, được tổ chức ngay sau Hội nghị
của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tiếp tục phát huy những kết
quả đã đạt được, tăng cường sự đồng hành giữa cơ quan nhà nước và doanh
nghiệp, hợp tác xã, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ để phục hồi
và phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND
huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách
có văn bản trả lời, giải quyết đối với các nội dung doanh nghiệp, hợp tác xã kiến
nghị tại Hội nghị và các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số
3000/UBND-KT1 ngày 12/5/2020; đồng thời gửi Trung tâm Hỗ trợ PTDN và
XTĐT tỉnh để đăng tải lên diễn đàn “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả
lời” và báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 31/5/2020.
3. Đối với lĩnh vực tín dụng: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh
tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
thực hiện tốt, có hiệu quả Thông tư số 01 và các văn bản liên quan khác của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp cần thiết, kiến nghị đến Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại hướng dẫn các chi
nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
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trong tổ chức thực hiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận được nguồn
vốn tín dụng, thụ hưởng các chính sách của Chính phủ sớm nhất, thuận tiện
nhất; có giải pháp để chia sẻ rủi ro đối với hệ thống ngân hàng thương mại, tạo
niềm tin cho các ngân hàng thương mại chủ động thực hiện các gói tín dụng hỗ
trợ, kích cầu, miễn, giảm lãi suất, cơ cấu các khoản nợ.
4. Việc giảm các loại thuế, phí: Tiền thuê đất, đơn giá thuê đất, tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản...
a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các địa phương
khẩn trương rà soát, so sánh giá thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp của Hà
Tĩnh và các tỉnh lân cận, các tỉnh có điều kiện tương đồng để tham mưu UBND
tỉnh phương án xử lý phù hợp, nhằm tạo lợi thế trong thu hút đầu tư và tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu; báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 05/6/2020.
- Rà soát, nghiên cứu, tham mưu về việc điều chỉnh giá tính tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản, đảm bảo phù hợp, góp phần giảm giá thành xây dựng để
giảm chi phí đầu tư cho các công trình của doanh nghiệp, người dân và nhà nước,
qua đó tiết kiệm chi phí cho xã hội, ngân sách; hoàn thành trước ngày 05/6/2020.
b) Đối với các loại thuế, phí khác không thuộc thẩm quyền của Tỉnh: Giao
các sở, ngành liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu triển
khai khi có chính sách của Trung ương được ban hành.
5. Về chính sách giảm tiền điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh và các cơ sở phục vụ cách ly: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Văn bản
số 2828/EVN-KD ngày 21/04/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện
cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; UBND tỉnh đã
có Văn bản số 2728/UBND-KT1 ngày 29/4/2020 chỉ đạo thực hiện; yêu cầu Sở
Công Thương, Sở VH-TT và DL, Sở Y tế và Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẩn
trương triển khai thực hiện.
6. Về hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị
trường và đẩy mạnh thị trường tiêu thụ nội địa:
a) Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm soát
chặt chẽ và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém
chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu hành trên địa bàn tỉnh; yêu cầu
xây dựng thành kế hoạch trọng điểm thực hiện trong những tháng tới; báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 31/5/2020.
b) Giao Sở Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND
huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan, rà soát, tổ chức kết nối các siêu
thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, các trung tâm buôn bán hàng hóa sản xuất trong tỉnh
để đẩy mạnh việc đưa hàng hóa sản xuất trong tỉnh vào các hệ thống phân phối,
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cửa hàng; đưa chỉ tiêu tăng trưởng tỷ lệ % hàng hóa của Tỉnh trong từng cửa hàng
thành mục tiêu thi đua hàng năm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2020.
- Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thành các mô hình công nghiệp
nông thôn của Tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 606/UBND-KT1
ngày 07/02/2020 để tạo các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy hải sản gắn với việc
phát triển vùng nguyên liệu và có các sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao
để tham gia chuỗi phân phối, cung ứng trên địa bàn tỉnh.
7. Về hướng dẫn, chính sách đối với cơ sở giáo dục:
- Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu hướng dẫn việc tổ chức
dạy 2 buổi và ăn bán trú trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch.
- Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh tham mưu về đề xuất giãn
thời hạn trả nợ gốc và lãi vay, giảm lãi suất vay từ Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh
của các trường ngoài công lập.
8. Về kiến nghị giải quyết nội dung liên quan đến nhập cảnh cho nhà đầu tư,
chuyên gia nước ngoài làm việc, tìm hiểu đầu tư (FHS, Phú Vinh…): Giao Sở
Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ
quan liên quan tham mưu cấp thẩm quyền hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu
tư, chuyên gia nhập cảnh, đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống, dịch
bệnh.
9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, Hiệp hội du lịch nghiên cứu xây dựng chiến lược truyền thông gắn
với thương hiệu du lịch của Hà Tĩnh để hỗ trợ khôi phục ngành du lịch, trong đó,
tập trung ưu tiên thu hút khách du lịch nội địa; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 31/5/2020.
10. Việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, kết
nối hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp cũng như hạ tầng cơ
bản của tỉnh để giảm chi phí Logistics: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
trong quá trình tham mưu việc phân bổ nguồn lực đảm bảo theo đúng và thực hiện
hiệu quả Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND tỉnh của HĐND tỉnh về một số chính
sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025.
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn
trương xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và
xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành các địa phương, sở, ban, ngành
trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DDCI) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn
bản số 2965/UBND-KT1 ngày 12/5/2020.
12. Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh
lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
theo hướng tạm dừng tất cả các cuộc thanh, kiểm tra doanh nghiệp chưa thực sự
cần thiết, trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng và các
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trường hợp bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và HĐND,
UBND tỉnh.
13. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương:
- Đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết các thủ tục về chấp thuận chủ
trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,
rừng, giao đất, cho thuê đất, cấp điện, nước, quy hoạch, xây dựng ... đảm bảo
nhanh gọn, đúng quy định. Đặc biệt phải thường xuyên rà soát, phát hiện các thủ
tục còn bất cập để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh; triển khai thiết lập đa dạng các kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh,
kiến nghị của Nhà đầu tư, doanh nghiệp về kết quả thực hiện các thủ tục hành
chính, các vấn đề vướng mắc khó khăn, thái độ phục vụ của các công chức, viên
chức trong cơ quan nhà nước.
- Tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về
thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tình
hình bối cảnh dịch Covid - 19.
14. Về thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ:
a) Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế tỉnh, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các cơ
quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình và kết
quả thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất
giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh trước 16h00 ngày thứ 5 hàng tuần.
b) Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên
nắm bắt tình hình, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và khó khăn, vướng
mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện hồ sơ, thủ tục thụ hưởng các chính sách
hỗ trợ; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND
tỉnh trước 16h00 ngày thứ 5 hàng tuần.
c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xử lý,
tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn) tổng hợp, đề
xuất các giải pháp; báo cáo UBND tỉnh trước 15h00 thứ 6 hàng tuần, và tổng
hợp báo cáo trong ngày 25 hằng tháng.
15. Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh
doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các dự án đầu
tư trên địa bàn khẩn trương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban,
ngành: tập trung xây dựng Đề án Phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát
triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để trình cấp thẩm
quyền ban hành và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
16. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ
trợ PTDN và XTĐT tỉnh) tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp,
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hợp tác xã, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng. Đồng thời
theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc, kiến nghị đối với
các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.
Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giữa
Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp ngày 14/5/2020; yêu cầu Giám đốc các
sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thành phố thị
xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Văn phòng;
- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.
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